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Son yıllarda sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler profesyonel finansal 
yönetimin önemini artırmıştır. Artan önemle birlikte karar vericilerin ihtiyaç duyduğu 
finansal bilginin kapsamı da genişlemiş, bu nedenle finansal sonuçların 
değerlendirilmesinde farklı yöntemlerden yararlanma gereksinimi de artmıştır. Bu 
gelişmelerden hareketle çalışmada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık kuruluşlarının finansal tablolarından yararlanılarak anahtar finansal oranların 
belirlenmesi ve bu oranlar ile endeks düzeyinde finansal performansların 
karşılaştırılması hedeflenmiştir. Çalışma amacı doğrultusunda örneklem seçilmeden 
evren olarak belirlenen ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının tamamına ilişkin 
verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 930 sağlık kuruluşunu 502’sine (%54) ait 
finansal tablolardan yararlanılarak oran analizi yöntemi ile finansal oranlar 
hesaplanmıştır. Çalışmada, 2015-2016 dönemi gelir tabloları ve bilançoları ile 2016 yılı 
bütçe gerçekleşme tablolarından yararlanılmıştır. Anahtar oranların belirlenebilmesi için 
sağlık kuruluşlarının finansal tablolarında yer alan bakiyelerin tutarlı ve anlamlı olarak 
yorumlamaya elverişli olması göz önünde bulundurulmuştur. Endeks düzeyinde 
finansal performansların karşılaştırılması için Bulut Performans Endeksi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre “mali yapı” oranlarının kullanılması ve 
yorumlanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte karlılık, 
verimlilik, likidite ve büyüme oranları ile birlikte bütçe gerçekleşme oranlarından da 
yararlanılarak oluşturulan toplam 21 oran anahtar finansal oranlar olarak 
değerlendirilmiştir. Buna ek olarak Bulut Performans Endeksi yöntemi ile farklı 
finansal performans endeksi düzeylerinde elde edilen sonuçların birbirinden farklılaştığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ileride yapılacak olan çalışmalarda finansal 
oranların çeşitlendirilmesi ve endeks düzeyinde finansal performans 



 

II 

karşılaştırmalarında Bulut Performans Endeksi yönteminden yararlanılması 
önerilmektedir.   

 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Oran Analizi Yöntemi, Finansal Oran, Finansal 
Performans, Bulut Performans Endeksi 
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In recent years, developments in the health sector have increased the importance 
of professional financial management. With increasing the importance, the scope of 
financial information needed by decision makers has expanded, and the need to utilize 
different methods in assessing financial results has also increased. Herewith in this 
study, it is aimed to determine the key financial ratios by using the financial tables of 
the secondary and tertiary hospitals affiliated to the Ministry of Health and to establish 
the financial performance index with these ratios. It was tried to reach the data about the 
totality of the secondary and tertiary hospitals determined as universe without sampling 
in the direction of the study purpose. In this context, the financial ratios were calculated 
by using ratio analysis method by using 502 (54%) financial statements of 930 health 
institutions. In the study, income statements and balance sheets of the period of 2015-
2016 and the budget realization tables of the year 2016 were utilized. It has been taken 
into consideration that the amounts in the financial statements of the health institutions 
can be interpreted consistently and meaningfully in order to determine the key rates. 
The Bulut Performance Index method was used to compare financial performance at the 
index level. According to research findings, it has made inference that the use and 
interpretation of "financial structure" ratios is not possible. At the same time, a total of 
21 ratios formed by using profitability, productivity, liquidity and growth rates as well 
as budget realization rates were evaluated as key financial ratios. In addition, the Bulut 
Performance Index method results were differently resulted at different financial 
performance index levels. As a result, it is suggested that diversification of the financial 
ratios and to use the Bulut Performance Index method for financial performance 
comparisons at the index level in the future studies.  
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1. GİRİŞ 
 
Sürdürülebilir bir sağlık hizmet sistemi, ülkelerin temel amaçları arasında yer 

almaktadır. Bu amaca ulaşılması büyük oranda bir ülkede sağlık için ayrılan 
kaynakların etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Bu 
bağlamda ülke sağlık sisteminde yer alan kurum ve kuruluşların mevcut kaynakların 
kullanımında belirli düzeyde sorumlulukları bulunmaktadır. Kamu sağlık kurumları 
bazı ülkede sağlık hizmet sunumunda lokomotif bir rol üstlenmesi bakımından kaynak 
kullanımı noktasında birincil sorumluluğa sahip olabilmektedir. Bu nedenle kamu sağlık 
kurumları, ekonomik bir şekilde temin ettiği kaynakları verimli bir şekilde kullanarak 
etkin hizmet çıktılarına dönüştürebilmelidir. Bu şekilde ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlanması mümkün olabilmektedir.  

Sağlık kurumları diğer işletmelere göre finansal performanslarını etkileyebilecek 
farklı bir çevrede faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda; devletin finansmandaki rolü, 
üçüncü taraf ödeyici kurumların varlığı, kaynak edinme koşulları (geri ödeme 
yöntemleri), tedarikçiler (ilaç ve tıbbi malzeme sağlayan firmalar) ve paydaşlar (hasta 
ve hasta yakınları, çalışanlar) gibi iç ve dış çevre unsurları, sağlık kurumları için önemli 
belirleyiciler olarak değerlendirilebilir. Örneğin bir sağlık kurumu hizmet üretiminde 
kullandığı tıbbi ilaç ve malzeme için büyük oranda tedarikçi firmalara borçlanabilmekte 
ve bu da üçüncü taraf ödeyicilerden yapılacak olan tahsilatlara bağımlılığı 
artırabilmektedir. 

Çevresel farklılıklara ek olarak günümüzde sağlık kurumlarında finansal 
yönetimin başarısını etkileyen farklı gelişmeler de yaşanmaktadır. Büyüme, rekabetin 
artması, kar marjlarının daralması, sağlık hizmetlerine olan talebin artması, sağlık 
sigortacılığında yaşanan gelişmeler vb. faktörler bunlardan bazılarıdır (Pointer ve 
Stilman, 2004; Akbulut ve Göktaş, 2013; Ağırbaş, 2014). Bu gelişmelere karşın sağlık 
kurumları uygun kalitede, erişilebilir, sürdürülebilir ve hastalara değer katan bir hizmet 
sunumunu tesis etmelidir. Sağlık hizmet sunumu belirli girdilerin (ilaç, tıbbi malzeme 
vb.) belirli çıktılara (şifa ile taburcu etme) dönüştürülmesi sürecini içerir. Bu süreçte 
girdiler için katlanılan maliyet ve giderler ile çıktılar için elde edilecek her bir gelirin 
finansal performansa ne oranda katkı sağladığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla faaliyetler sonucu elde edilen finansal sonuçların belirli aralıklarla ölçülmesi ve 
ölçüm sonucu elde edilen değerlerin doğru bir şekilde yorumlanması önem arz 
etmektedir.  

Sağlık kurumları rekabetin yaygınlaşması ve maliyetlerin de yükselmesi ile 
birlikte ortaya çıkan risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum, hizmet üretim 
sürecinde düşük maliyet, verimlilik ve etkinliği sağlamanın yanı sıra rekabet üstünlüğü 
sağlamak için iç ve dış çevrede oluşan fırsat ve tehditleri iyi değerlendirmeyi ve rakip 
sağlık kurumları ile kıyaslama yapmayı gerekli kılmaktadır. Bu kıyaslama, hizmet 
çıktıları ile birlikte sağlık kurumlarının faaliyet performansları, dolayısıyla finansal 
sonuçları üzerinden de yapılabilmektedir. Finansal sonuçların kıyaslanması, hem sağlık 
kurumlarındaki karar vericilerin sonuçları doğru bir şekilde yorumlayarak çözüm 
üretmesine, hem de kurum dışındaki karar vericilerin bu sonuçlar ile finansal 
politikaları belirlemesine olanak sağlayabilmektedir. 

Finansal performansın değerlendirilmesinde farklı ölçüm araçlarından 
yararlanılabilmektedir. Oran analizi yöntemi bu ölçüm araçlarından biridir. Oran 
analizi, parametrik olmayan bir ölçüm aracı olmakla birlikte gelir tablosu ve bilanço 
kalemlerinin birbirlerine oranlanması esasına dayanan basit bir değerlendirme 
yöntemidir. Basit bir yöntem olmasından dolayı finansal performans ölçümlerinde 
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yaygın olarak kullanılmaktadır (Ağırbaş, 2014). Bu yöntem ile elde edilen bilgiler genel 
olarak bir işletmenin etkinliği (karlılık), verimliliği (faaliyet hızı) ve ekonomikliği 
(maliyet) hakkında önemli bilgiler sağlayabilmektedir.  

Literatürde sağlık kurumlarında finansal performansın değerlendirilmesinde oran 
analizi yönteminden yaygın olarak yararlanıldığı görülmektedir. Söz konusu çalışmalara 
konu ile ilgili önceki çalışmalar bölümünün ilk kısmında değinilmiştir. Farklı 
çalışmalarda farklı oranların kullanılması ile birlikte farklı sektörlerde aynı oranların 
kullanıldığı da görülmüştür. Oran analizleri ile elde edilen sonuçların doğru bir şekilde 
yorumlanması sektör farklılıklarının göz önünde bulundurulmasına bağlıdır (Akgüç, 
2013). Ayrıca sonuçların daha kapsamlı olarak ele alınabilmesi için sektöre özgü farklı 
oranların geliştirilmesi ve kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, sağlık 
kurumları için geri ödeme miktarlarının belirlenmesinde esas alınan gider bütçelerinden 
hareketle gider bütçesi gerçekleşme oranları ayrı bir finansal boyut olarak 
değerlendirmeye dahil edilmiştir.  

Oran analizleri ile yapılan finansal performans değerlendirmelerinde, bir sağlık 
kurumunun dönemler arası performans eğilimleri belirlenebilir. Buna ek olarak birden 
fazla sağlık kurumunun finansal performanslarının da karşılaştırılabilmesi mümkündür. 
Her iki durumda da en iyiyi bulmak temel amaçtır. Ancak oran analizlerinde birden 
fazla oran hesaplanmakta ve her bir oran ayrı ayrı yorumlanmak durumundadır. Bu 
nedenle birden fazla orana göre bütüncül bir şekilde birden fazla sağlık kurumunun 
karşılaştırılmasını sağlayan yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, finansal 
performansın değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden 
yararlanılabilmektedir. ÇKKV yöntemleri, birden fazla kritere göre birden fazla karar 
birimleri arasında seçim, sıralama ve etkinlik belirlemek üzere kullanılan yöntemlerdir 
(Turan, 2015).   

Literatüde Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solutions 
(TOPSIS), Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluations 
(PROMETHEE), Elimination Et Choix Traduisant la Realite (ELECTRE) ve Veri 
Zarflama Analizi (VZA) gibi ÇKKV yöntemlerinin finansal performans 
karşılaştırmalarında kullanıldığı çalışmalar yer almaktadır. Bu kapsamda en çok 
kullanılan yöntemlerden birinin TOPSIS yöntemi olduğu görülmektedir. TOPSIS 
yöntemi, karar birimlerinin geometrik anlamda ideal çözüme en az uzaklıkta ve negatif 
ideal çözüme en fazla uzaklıkta olma esasına göre seçimine dayanan bir ÇKKV 
yöntemidir (Uzun ve Kazan, 2016). Hava yolu işletmeciliğinden otomotiv sektörüne, 
turizmden sağlığa kadar birçok alanda finansal performans karşılaştırmalarında bu 
yöntemden yararlanıldığı görülmektedir. 

Bu çalışma, sağlık kurumlarında kullanılabilecek anahtar finansal oranların 
belirlenmesi ve bu oranlar esas alınarak finansal performans endeksi oluşturulması 
amacıyla yapılmıştır. Finansal performans endeksi oluşturmak için bir ÇKKV yöntemi 
olan Bulut Performans Endeksi yönteminden yararlanılmıştır. Bu çalışma, daha önce 
sağlık kurumlarında finansal performans endeksi oluşturulmasına yönelik bir çalışma 
olmaması nedeniyle önemli bulunmaktadır.   

Çalışmanın literatür bölümünde ilk olarak konu ile ilgili önceki çalışmalar 
hakkında bilgi verilmiştir. Önceki çalışmalar üç kısımda incelenmiştir. İlk kısımda oran 
analizi ile sağlık kurumlarının finansal performanslarının incelendiği çalışmalar yer 
almaktadır. İkinci kısımda ÇKKV yöntemleri ile farklı sektörlerde finansal performans 
karşılaştırması yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Son kısımda ise, sağlık kurumlarında 
finansal performansın karşılaştırılmasında ÇKKV yöntemlerinden yararlanılan 
çalışmalar tartışılmıştır. 
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Literatürün ikinci bölümünde finansal yönetim ile ilgili önemli görülen 
kavramlara değinilerek, finansal yönetim alanında yaşanan gelişmeler hem genel hem 
de sağlık sektörü kapsamında ele alınmıştır. Buna ek olarak sağlık kurumlarında 
finansal performansın değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiği düşünülen dış ve 
iç çevre dinamiklerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinin finansman 
yöntemleri ve geri ödeme yöntemleri dış çevre faktörleri olarak ele alınmış, 
Türkiye’deki duruma ilişkin güncel veriler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Bununla 
birlikte finansal planlama, varlık ve kaynak yönetimi gibi iç dinamikler de açıklanmış; 
çözüm önerisi sunmak amacıyla varlık ve kaynak yönetiminde kullanılan bazı 
yöntemlere ilişkin bilgiler verilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde, sağlık kurumlarının faaliyet sonuçları ile ilgili 
bilgi edinmede yaygın olarak yararlanılan temel finansal tablolar açıklanarak, finansal 
tablolar analizinde sıkça başvurulan oran analizi yöntemi anlatılmıştır. Buna ek olarak, 
finansal performans değerlendirmelerinde başvurulan bazı ÇKKV yöntemleri hakkında 
bilgi verilerek TOPSIS ve Bulut Performans Endeksi yöntemleri ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. 
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2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
Bu bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, sağlık kurumlarında oran 

analizi yöntemiyle finansal performans ölçümü yapılan çalışmalara değinilmiştir. İkinci 
kısımda finansal performansın değerlendirilmesinde yaygın olarak başvurulan ÇKKV 
modellerinin farklı sektörlerde kullanımını içeren çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 
Son olarak çok kriterli karar verme modellerinin sağlık sektöründe kullanımını içeren 
çalışmalara yer verilerek bölüm tamamlanmıştır. 
 
2.1. Sağlık Kurumlarında Oran Analizi ile Finansal Performans 

 
Oran analizi ile finansal performansın belirlenmesini amaçlayan çok sayıda 

çalışma bulunmaktadır. 
Chu vd. (1991) tarafından yapılan çalışmada Amerika’nın Indiana eyaletindeki 

hastanelere ait finansal tablolar kullanılarak; hastane finansal oran gruplarının 
endüstriyel firmaların finansal oran gruplarından farklılaşıp farklılaşmadığı, beş mali 
dönemde bu finansal oran gruplarının mevcut yapılarını koruyup korumadığı ve çalışma 
sermayesi akışı, nakit akışı ve net gelire eklenmiş amortisman gibi varlık akış oranları 
arasında farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatürde 
yer alan oranlardan yola çıkarak 31 finansal oran kullanılmış, analiz kısmında faktör 
analizi ile oranlar arasındaki ilişkiye ve faktör yüklerine bakılarak oranlar 
gruplandırılmıştır. Analiz sonucunda sekiz oran grubu elde edilmiş ve bu gruplar; nakit 
pozisyonu, borç yapısı, çalışma sermayesi akışı, öz kaynak karlılığı, kısa vadeli likidite, 
alacak yoğunluğu, nakit akışı ve yatırım karlılığı olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca bazı 
oran gruplarının literatürle benzer şekilde gruplandığı bazılarının ise farklı faktörler 
oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Zeller vd. (1996) tarafından yapılan çalışmada hastane finansal oranlarının 
yeniden sınıflandırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Amerika’da bulunan 
2.189 kar amacı gütmeyen hastane örneklem olarak seçilmiştir. Hastanelere ait 1989-
1992 yılları arasındaki dönemde düzenlenen finansal tablolar kullanılarak daha önce 
literatürde yer alan oranlardan yararlanılmıştır. Oranların sınıflandırılmasında istatistik 
tabanlı bir teknik olan faktör analizi kullanılmıştır. Daha sonra oran grupları arasındaki 
korelasyonlar hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre oranlar yedi kategoride 
sınıflanmıştır. Bu kategoriler karlılık, duran varlık etkinliği, mali yapı, duran varlık yaşı, 
çalışma sermayesi etkinliği, likidite ve borçluluk kapsamı olarak isimlendirilmiş ve 
toplam 28 oran elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, hastane finansal oranlarının 
literatürdeki diğer çalışmalardan farklılaştığına vurgu yapılmıştır. 

Clement vd. (1997) tarafından yapılan çalışmada stratejik hastane birliklerinin 
ve piyasa faktörlerinin hastane finansal performansını etkileyip etkilemediği 
incelenmiştir. Çalışma kapsamına Amerika’da bulunan 2.883 hastane dahil edilerek 
hastaneler üç tip stratejik hastane birlikleri olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada 1994 
yılı verilerinden yararlanılmıştır. Finansal performans boyutları karlılık (yatak başı 
faaliyet gelir akışı), fiyatlar (düzeltilmiş vaka karması ve ayaktan hasta taburcu sayısı 
başına net hasta geliri) ve maliyet (düzeltilmiş vaka karması ve ayaktan hasta taburcu 
sayısı başına gider) olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre stratejik 
hastane birlikleri üyesi olan hastanelerin daha fazla gelire sahip olmasına karşın daha az 
maliyet kontrol gücüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Watkins (2000) tarafından hastanelerin finansal performanslarının 
değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmada finansal oranların yanı sıra finansal 
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olmayan oranlar da kullanılmıştır. Çalışmada, Amerika’daki 1.990 kar amacı gütmeyen 
hastane incelenmiştir. Hastanelere ilişkin 1990-1994 yılları arasındaki dönemi kapsayan 
veriler Meritt System adı verilen bir veri tabanından sağlanmıştır. 21 finansal oran ve 10 
finansal olmayan oran faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör analizi ile oranlar 
gruplandırılmış, analiz sonucunda 8’i finansal olmak üzere 11 oran grubu elde 
edilmiştir. Finansal oran grupları Zeller vd. (1996) tarafından yapılan çalışma ile 
benzerlik göstermekle birlikte; finansal olmayan oranlar çıktı ölçütleri, etkinlik ölçütleri 
ve verimlilik ölçütleri olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılmıştır. 

Pink vd., (2007) tarafından yapılan çalışmada, hastaneler için anahtar finansal 
göstergelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Ontario eyaletindeki hastaneler 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada panel veri, literatür incelemesi ve anket 
olmak üzere üç temel yöntemden yararlanılmıştır. Ayrıca sekiz aşamadan oluşan bir 
değerlendirme süreci uygulanmıştır. Bu aşamalar; (1) uzman panelin toplanması, (2) 
ilkelerin belirlenmesi, (3) finansal performans boyutlarının seçimi, (4) literatür 
incelenmesi, (5) göstergelerin seçimi, (6) göstergelerin tanımlanması, (7) verilerin 
analizi ve (8) geri bildirim ve revizyondan oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda 4’ü 
finansal oran olmak üzere toplam 9 oran anahtar gösterge olarak belirlenmiştir. 

Schuhmann (2008) tarafından yapılan çalışmada finansal oranların yanı sıra 
finansal olmayan diğer verilerden de yararlanılarak hastanelerin finansal performansları 
karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 2003-2007 yılları arasında her dönemde farklı hastane 
grupları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Hastanelere ilişkin veriler, yıllık maliyet 
raporlarından elde edilmiştir. Finansal performansın belirlenmesi için 5’i finansal oran 
olmak üzere toplam 11 oran kullanılmıştır.  

Bazzoli vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada hasta bakımın kalitesi ile 
finansal performans arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamında Amerika’daki 
11 eyalette bulunan toplam 1.544 hastane örneklem olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 
1995-2000 yılları arasını kapsayan dönemlere ilişkin veriler kullanılmıştır. Çalışmada 
finansal performans boyutu olarak faaliyet kâr marjı oranı kullanılmıştır. Elde edilen 
bulgular hasta bakım kalitesi ile finansal performans arasında ilişki olduğunu 
göstermiştir. 

Singh ve Wheeler (2012) tarafından yapılan çalışmada, hastanelerin finansal 
performanslarının belirlenmesinde gelir döngüsü yönetimi ile karlılık ve öz kaynak 
değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2000-2007 
yıllarını kapsayan verilerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla Amerika’da bulunan kar 
amaçsız 1.397 hastane örneklem olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde, sabit etkiler 
regresyon analizi kullanılarak farklı kategorilerde finansal oranlardan yararlanılmıştır. 
Toplamda 10 finansal oran kullanılarak analiz bulguları değerlendirilmiştir. Buna göre; 
hasta geliri ile faaliyet ve toplam kar marjları, serbest nakit akışı ve öz kaynak arasında 
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bem vd. (2014) tarafında yapılan çalışmada, hastaneleri likidite durumunu 
etkileyen anahtar finansal göstergelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda dört 
hipotez geliştirilmiş ve likidite (cari oran) seviyesinin; yatak sayısı, yatak başı hasta 
geliri, karlılık ve borçluluk oranlarına göre değiştiği varsayılmıştır. Bu kapsamda yerel 
hükümete ait 67 hastaneden veri sağlanmıştır. Verilerin analizinde pearson korelasyon 
analizi ve T testi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular likidite, karlılık 
ve borçluluk arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. 

Lee (2015) tarafından yapılan çalışmada, üniversite hastanelerinin finansal 
performansları oran analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında 
Kore’de bulunan 10 üniversite hastanesine ait 2008-2011 finansal verilerinden 
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yararlanılmıştır. Oranlar 4 kategoride (karlılık, mali yapı, likidite, aktivite) ele 
alınmıştır. Bu 4 kategoride toplam 9 finansal orandan yararlanılarak hastanelerin 
finansal performansları incelenmiştir. Çalışma bulgularına göre hastanelerin toplam 
varlıklarında azalış yaşanmasına karşın borç ödeme kapasitelerinde artış yaşandığı ve 
hizmet gelirlerinin sonucuna ulaşılmıştır.  

Özgülbaş (2005) tarafından yapılan çalışmada hastanelerin finansal 
performanslarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve finansal performansı 
artırmayı sağlayacak bazı stratejiler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada finansal 
performansın belirlenmesinde kullanılabilecek oranlar; sermaye yapısını gösteren 
oranlar, karlılık oranları, likidite oranları ve faaliyet oranları olarak dört kategoride ele 
alınmıştır. Bu kapsamda toplam 13 oranın sağlık kurumları açısından kullanılabilirliğine 
vurgu yapılmıştır. 

Songur vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada, Kamu Hastane Birliklerinin 
finansal performansının oran analizi, dikey analiz ve trend analizi ile belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada 2012’de Kamu Hastane Birliklerine geçişle birlikte finansal 
performansın nasıl değiştiği incelenmiştir. Bu kapsamda 89 Kamu Hastane Birliğine ait 
829 hastane örneklem olarak belirlenmiş, 2008-20015 yıllarını kapsayan dönemler için 
analizler gerçekleştirilmiştir. Oran analizi yöntemi ile yapılan incelemede likidite, 
finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranları kullanılmıştır. Toplam 18 finansal orandan 
yararlanılarak oran analizi ile elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Sonuç olarak kamu 
hastane birliklerine geçişle birlikte satış hacimlerinde artış yaşandığı ve dönem net 
zararlarının önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. 

Bülüç vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 
özel bir hastanenin finansal performansının oran analizi yöntemiyle incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında hastanenin 2013-2016 yıllarını içeren mali 
tablolarından yararlanılmıştır. Likidite, finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranları olmak 
üzere dört kategoride toplam 24 finansal oran kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 
Analiz sonuçları hastanenin finansal performansının olumlu yönde geliştiğini 
göstermiştir.  

Karakaya (2008) tarafından yapılan çalışmada, özel bir hastaneler grubunun 
finansal performansının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2005-2006 yıllarını 
kapsayan finansal tablolarından yararlanılarak oran analizi yöntemi uygulanmıştır. 
Finansal performans analizinde likidite, karlılık, mali yapı ve faaliyet oranları olmak 
üzere 4 kategoride toplam 22 finansal orandan yararlanılmıştır. 

Unal (2013) tarafından yapılan çalışmada özel sektörde faaliyet gösteren 
hastaneler, ilaç firmaları ve medikal firmaların sermaye yapıları ile finansal 
performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 
2002-2011 yılları arasında T.C. Merkez Bankası’nda verisi bulunan tüm firmalara 
ulaşılmaya çalışılarak; 139’u özel hastane olmak üzere 526 firmanın finansal 
performansı ve sermaye yapısına ilişkin oranlar belirlenmiştir. Oranlar; (1) likidite, (2) 
karlılık, (3) mali yapı ve (4) etkinlik olmak üzere 4 grupta kategorize edilerek 28 oran 
üzerinden incelenmiştir. 

Palamutçu (2013) tarafından yapılan çalışmada bir kamu hastanesi ve bir özel 
hastanenin finansal performansı oran analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Hastanelere 
ilişkin veriler 2008-2013 yılları arasında elde edilerek finansal oranlar; (1) likidite, (2) 
karlılık, (3) varlık kullanım ve (4) karlılık oranları olmak üzere 4 grupta kategorize 
edilmiştir. Toplamda 19 oran üzerinden hastanelerin finansal performansları 
değerlendirilmiştir. 
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Alparslan (2014) tarafından yapılan çalışmada Sağlık Bakanlığı’na bağlı il 
merkezinde bulunan hastanelerin işletme sermayesi ve finansal performans göstergeleri 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2008-2012 yılları 
arasında 118 hastane verilerine ulaşılmıştır. Finansal performansın incelenmesinde 
likidite, finansal yapı, devir hızı ve karlılık oranları olmak üzere 4 kategoride toplam 28 
orandan yararlanılmıştır. 

Orak (2015) tarafından yapılan çalışmada, Anakara’ da bulunan Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı 20 hastanenin finansal performansı oran analizi yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Hastanelere ilişkin veriler 2008-2013 yıları için elde edilmiştir. 
Finansal performansın değerlendirilmesinde ise likidite, finansal yapı, faaliyet ve 
karlılık oranları olmak üzere 4 kategoride toplam 24 orandan yararlanılmıştır. 
 
2.2. ÇKKV Modelleri ile Farklı Sektörlerde Finansal Performans Analizi 

 
Çalışmanın burada yer alan ikinci kısımda, finansal performansın incelenmesi 

amacıyla bazı çok kriterli karar verme yöntemlerinin (TOPSIS, PROMETHEE, 
ELECTRE, Bulut Performans Endeksi) farklı sektörlerde kullanımını içeren çalışmalar 
ele alınmıştır. Buna ek olarak çalışma kapsamında kullanılan Bulut Performans Endeksi 
yönteminin kullanıldığı bir çalışmaya da yer verilmiştir.  

Şimşek (2017) tarafından yapılan çalışmada, hayat ve bireysel emeklilik 
şirketlerinin finansal performansları TOPSIS yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Sakarya vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 
enerji şirketlerinin finansal performansları TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Mandic vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, Sırbistan bankalarının finansal 
performanslarını değerlendirmek için TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Ertuğrul ve 
Karakaşoğlu (2009) tarafından, Türk çimento firmalarının finansal performanslarını 
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada TOPSIS yönteminden faydalanılmıştır. 
Bulgurcu (2012) tarafından, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 
teknoloji firmalarının finansal performansını değerlendirmek amacıyla yapılan 
çalışmada TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Wang (2008) tarafından yapılan çalışmada, 
Tayvan’daki hava yolu şirketlerinin finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla 
Bulanık TOPSIS yönteminden yararlanılmıştır. Ergül (2014) tarafından, Borsa 
İstanbul’da işlem gören turizm şirketlerinin finansal performanslarını belirlemek 
amacıyla TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
Seçme vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada, Türk bankacılık sektöründeki büyük 
ticari bankaların finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla TOPSIS 
yönteminden yararlanılmıştır. Ömürbek ve Mercan (2014) tarafından yapılan çalışmada, 
imalat alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarını 
değerlendirmek için TOPSIS ve ELECTRE yöntemlerinden yararlanılmış ve sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Bülbül ve Köse (2011) tarafından yapılan çalışmada, Türk gıda 
şirketlerinin finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla TOPSIS ve ELECTRE 
yöntemleri birlikte kullanılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Karakış ve Göktolga (2015) 
tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören otomotiv imalat sektörü firmalarının finansal 
performanslarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada ELECTRE yönteminden 
yararlanılmıştır. Kosmidou vd. (2008) tarafından, Yunanistan’daki bankaların finansal 
performanslarını değerlendirmek amacıyla; Ignatius vd. (2012) tarafından, İran’daki 
otomotiv sektörü firmalarının finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla; 
Kalogeras vd. (2005) tarafından, tarımsal gıda firmalarının finansal performanslarını 
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda PROMETHEE yönteminden 
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yararlanılmıştır. Bulut (2017) tarafından, Organize Sanayi Bölgelerinin finansal 
performanslarını karşılaştırmak ve finansal performans endeksi oluşturmak amacıyla 
yapılan çalışmada ise yazarın kendisi tarafından geliştirilen Bulut Performans Endeksi 
yöntemi kullanılmıştır. 
 
2.3. ÇKKV Modelleri ile Sağlık Kurumlarında Finansal Performans Analizi 

 
Çalışmanın bu kısmında ÇKKV modellerinin sağlık sektöründe finansal 

performansın incelenmesinde kullanıldığı çalışmalara yer verilmiştir. 
Çok kriterli karar verme yöntemlerinin sağlık alanında kullanıldığı çalışmalar 

üzerine literatür incelemesi yapan Ağaç ve Baki (2016) tarafından elde edilen bulgulara 
göre, VZA yöntemi dışında finansal performansın analizini içeren bir çalışmanın 
olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu çalışmadan sonra Balcı (2017) tarafından yapılan 
çalışmada; 27 kamu hastanesinin 2014-2015 yılları mali verilerine göre finansal 
performansları TOPSIS yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre en iyi ve en kötü performans sergileyen hastanelerin sıralama sonuçlarının yıllar 
itibari ile önemli farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Erdoğan ve Yıldız (2015) tarafından yapılan çalışmada VZA ile 95 farklı 
statüdeki devlet hastanesi ve 4 özel hastane finansal açıdan etkinlik durumlarına göre 
sınıflandırılarak karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan 10 oran, girdi ve 
çıktı değişkenleri olarak sınıflandırılarak analize dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına 
göre devlet hastanelerinin yalnızca %36’sının tam etkin olarak çalıştıkları sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Özcan (2009) tarafından yapılan çalışmada, hekim performansının hastanelerin 
finansal performansını etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Çalışma kapsamında 21 
oran, finansal performansın değerlendirilmesinde kullanılarak VZA ile hastanelerin 
etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre hekim performansı ile 
finansal performans arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir.  

Ayanoğlu vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada, Sağlık Bakanlığına bağlı 16 
hastanenin finansal performansı VZA yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada kriterlerin 
etkinlik değerleri belirlenerek etkin olmayanlar etkin olanlara benzetilmeye çalışılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre toplam hastaneler bazında %13,43’lük atıl harcama yapıldığı 
tespit edilmiş ve hastanelerin gelir gider dengesinde başabaş noktasına ulaşmak için 
%10,43 oranında giderlerini azaltmaları gerektiği ifade edilmiştir.  
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3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 
 

Finansal yönetim alanında yaşanan gelişmelerle birlikte sağlık kurumlarında 
profesyonel finans yöneticilerine olan ihtiyaç ve finansal yönetim alanındaki teori ve 
yöntemlerin sağlık kurumlarına uyarlanması noktasındaki ilgi artmıştır. Sağlık 
kurumlarının varlıklarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan finansal kaynakların 
uygun bir şekilde temini ve uygun şekilde temin edilen bu kaynakların etkin bir şekilde 
yönetimi gerekmektedir. Bu da finansal yönetim alanında var olan teori ve 
uygulamaların etkin bir şekilde sağlık kurumlarına uyarlanmasına bağlı olabilmektedir. 
Bu amaçla bu bölümde sağlık kurumlarının bulunduğu finansal çevrenin bazı 
özelliklerine (finansman ve geri ödeme yöntemleri gibi) değinilecek, olası problemlerin 
çözümünde başvurulabilecek yöntemler hakkında bilgi verilecektir. 

3.1. Temel Finansal Kavramlar 
 
Günümüzde finans, finansman, fon ve sermaye kavramları yöneticiler tarafından 

sık sık kullanılmaktadır. Finans kavramı genellikle firma ve organizasyonların 
kullanabilecekleri para, fon ve sermayeyi temsil etmektedir. Başka bir deyişle finans, 
ihtiyaç duyulan para ve benzeri varlıkları ifade etmektedir. Finansman, ihtiyacı 
gidermek üzere para ve benzeri varlıkların tedarik edilmesi anlamına gelmektedir. 
Finansal yönetim ise ihtiyaç duyulan bu varlıkların uygun şartlarda temini ve bunların 
yatırım ve finansman gibi temel kararlarda etkin bir şekilde yönetilmesini 
kapsamaktadır (Okka, 2015: 6). 

Finansal yönetimin fonksiyonu olan finansmanın bir gereği olarak bir kısım 
işletmeler ihtiyaç duyduğu fonları sağlamak, diğer bir kısmı da ellerinde bulunan fazla 
fonları yatırım yaparak değerlendirmek isterler. Bu, fon ihtiyacı olan ekonomik 
birimlerle fon fazlası olan ekonomik birimlerin zaman zaman bir araya geldiği ve 
karşılıklı değiş tokuşun yapıldığı yerler finansal pazarlar olarak tanımlanmaktadır 
(Okka, 2015:12).  

Finansal pazarlarda faaliyet gösteren ve amacına göre finansal olaylara iştirak 
eden aracı kurum ve kuruluşlara finansal kurumlar denilmektedir. Bu kurumların 
önemli olanları; ticaret bankaları, yatırım bankaları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, 
sosyal güvence sağlayan kuruluşlar (özel sağlık sigortaları, SGK gibi) ve yatırım 
ortaklıkları gibi kurum ve kuruluşlardır (Okka, 2015:15). 

Finansal pazarlarda fon arz edenler ve fon talep edenler arasında yapılan değiş 
tokuş aracı, menkul değeri ifade etmektedir. Menkul değerler para olabileceği gibi 
belirli bir değeri olan ve nakde dönüşümü kolay varlıklardır. Finansman bonoları, 
tahviller ve hisse senetleri bunlardan bazılarıdır. Bunlara ayrıca finansal varlıklar da 
denilmektedir (Okka, 2015:21).      
 
3.2. Sağlık Kurumlarında Finansal Amaç 

 
Finansal yönetimde temel amaç firma değerini maksimize etmektir. Firma 

değerinin maksimize edilmesi ise piyasa değeri ile ilişkili olup; firmanın sermaye 
piyasalarında işlem gören hisse senetlerinin değeri ile ölçülmektedir (Tengilimoğlu vd., 
2015:293). Bir başka deyişle firma değerinin maksimizasyonu, firma sahiplerinin 
servetlerinin maksimum kılınması olarak da ifade edilmektedir (Akgüç, 2013:1). 

Firma değerinin maksimizasyonu iki farklı açıdan ele alınabilmektedir. 
Bunlardan ilki kârın maksimizasyonudur. Ancak bunun firmanın amacı olamayacağına 
ilişkin üç sebep olduğu ileri sürülmektedir. Birincisi; k3ar maksimizasyonu ile hangi 
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kârın kast edildiği açık bir şekilde belirtilmemektedir. Birden fazla kâr kalemi 
bulunmaktadır. Net kâr, brüt kâr, olağan kâr, muhasebe kârı vb. gibi. İkincisi; kâr 
maksimizasyonu fon akışlarının zamanlamasını ve paranın zaman değerini dikkate 
almamaktadır. Üçüncüsü ise, kâr maksimizasyonu alternatifler arasındaki riski göz ardı 
etmektedir. Rasyonel her yatırımcı aynı getiriyi sağlayan farklı alternatifler arasından en 
az riskli olanı tercih etmektedir. Ancak kâr maksimizasyonunda risk ihmal edilmektedir 
(Okka, 2015:24).   

Firma değerinin maksimizasyonu ile ilgili bir diğer yaklaşım ise firmanın piyasa 
değerinin veya ortakların servetlerinin maksimizasyonu amacına ilişkindir. Bir firmanın 
piyasa değeri gelecekte sağlayacağı nakit akışı ile bu nakit akışı ile ilişkili riskler 
tarafından etkilenmektedir. Buna göre, finansmana ilişkin kararlar gelecekteki nakit 
akışını etkilediği gibi risk derecesini de etkilemektedir. Öte yandan kâr ile risk arasında 
direkt bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre risk arttıkça kârlılık artabileceği gibi risk 
azaldıkça kârlılık da azalabilmektedir. Temelde kâr ile risk arasındaki ilişkinin yönü bir 
firmanın piyasa değerini belirlemektedir. Finans yöneticisinden beklenen firmanın 
kârlılığı ve risk derecesi arasında bir denge sağlayarak piyasa değerini maksimum 
kılmaktır (Akgüç, 2013:3). 

Firma değerinin maksimizasyonuna ilişkin amaç fonksiyonu, finans 
yöneticilerinin vermesi gereken temel finansal kararlar olan yatırım, kâr dağıtım ve 
finansmandan yola çıkarak aşağıdaki gibi formüle edilmektedir (Ağırbaş, 2014:25); 

 
푀푎푥	푉 = 푓(퐼, 퐹, 퐹) 

 
Formülde yer alan yatırım (Investment), finansman (Finance) ve kâr dağıtım 

(Divident) kararlarından oluşan fonksiyon, firma değerinin maksimizasyonunu ifade 
etmektedir. Ancak bütün işletmeler kâr amacı gütmeyebilir. Sağlık kurumları arasında 
da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunmaktadır. Bu bağlamda sağlık kurumlarını özel 
ve kamu olarak iki kısımda incelemek uygun olacaktır. Özel sağlık kurumlarında diğer 
işletmelerde olduğu gibi firma ortaklarının servetlerini maksimize etme amacı 
güdülebilmektedir. Ancak kamu sağlık kurumlarında servetin maksimizasyonu amacı 
yerine devletin giderlerini minimize etme amacı ön plandadır. Bunu yaparken kârlılık 
kavramı yerine ekonomiklik, verimlilik ve etkililik gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır 
(Ağırbaş, 2014:25). Bir başka ifade ile kamu sağlık hizmetlerinde alınan finansal 
kararlar, bütüncül olarak insan ve toplum sağlığını dikkate alırken özel sağlık 
kurumlarında sunulan hizmetin neticesinde elde edilecek gelir ve bunun karşılığında 
katlanılacak olan risk arasındaki dengenin kurulması öncelikli olmaktadır (Yücel ve 
Önal, 2015:90).  

İşletmeler için ekonomiklik, çıktının kalitesinden ödün vermeden girdiye en 
uygun fiyatla sahip olmaktır. Sağlık kurumları pahalı ve çok çeşitli girdiler 
kullanmaktadır. Bu girdilerin temininde ekonomik kararlar alınması ile en baştan 
avantaj sağlanabilmektedir. Verimlilik ise en az girdi ile en çok çıktının sağlanması 
anlamına gelmektedir. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecinde pahalı girdilerin 
kullanılmasından dolayı verimliliğe büyük bir önem verilmesi gerekmektedir. Etkililik 
ise elde edilen çıktının istenen düzeyde olması demektir. Sağlık kurumlarının en önemli 
çıktısı ise hizmet alan hastanın şifa ile taburcu olmasıdır. Sağlık kurumları finans 
yöneticileri, ekonomik olarak temin edilen girdilerin verimli bir şekilde kullanılması ile 
bu çıktının sürekliliğinin sağlanması noktasında önemli bir role sahiptir (Akbulut ve 
Göktaş, 2013:6).  
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3.3. Sağlık Kurumları Finans Yöneticilerinin Temel Sorumlulukları 

 
Sağlık kurumları yöneticileri genel olarak sahip oldukları bakış açılarına göre üç 

farklı şekilde kategorize edilebilmektedir. Bunlar süreç, klinik ve finans yöneticileri 
olarak adlandırılmaktadır. Süreç yöneticileri genel anlamda organizasyon içinde veri 
toplama, bilgi sistemleri ve organizasyonun hiyerarşik yapısı gibi konulara 
odaklanmaktadır. Klinik yöneticiler genel olarak, hizmet dağıtımı ile ilgili hasta ve 
yakınlarıyla doğrudan etkileşim içinde olan ve klinik çıktılardan sorumlu yöneticilerdir. 
Finans yöneticileri ise günlük bazlı finansal işlemler, finansal raporlama ve 
organizasyon için pek çok stratejik planı uygulama konusunda sorumluluğu bulunan 
yöneticilerdir. Finans yöneticilerinin bu sorumluluğunu işletme yönetimi anlayışından 
soyutlamamak gerekir. Bu bağlamda finans yöneticilerinin de işletme yönetimi anlayışı 
içinde planlama, kontrol etme, organize etme, yöneltme ve karar verme sorumluluğu 
bulunmaktadır (Baker ve Baker, 2011:4).  

 Planlama aşamasında finans yöneticisi organizasyonun amaçlarına ulaşması ve 
başarılı olması için gerekli adımları ve seçenekleri belirler (Baker ve Baker, 
2011:5). 

 Kontrol aşamasında, finans yöneticisi her alanda organizasyon için önceden 
belirlenen amaçlara uygun ilerlemenin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol 
etmektedir. Bunun için mevcut raporlarla önceden elde edilen raporlar arasında 
karşılaştırma yapmaktadır. Bu raporlar genellikle geri bildirim olarak 
nitelendirilmektedir. Bu sayede hangi aşamada eksiklik olduğunu belirlemekte 
ve o alana odaklanmaktadır (Baker ve Baker, 2011:5). 

 Organize etme ve yöneltme aşamasında finans yöneticisi önceden belirlenen 
planların uygulamaya koyulabilmesi için kaynakların nasıl daha etkili bir şekilde 
dağıtılacağına karar vermektedir. Bu amaçla günlük bazda organizasyonun 
etkililiğini belirlemek üzere sonuçları gözden geçirir ve bu sayede etkili kaynak 
kullanımını ve denetimi sağlar (Baker ve Baker, 2011:5). 

 Karar verme aşamasında finans yöneticileri pek çok alternatif arasından seçim 
yapmak durumundadır. Bu seçim planlama, organize etme ve kontrol süreçleri 
esnasında elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. Tüm karar verme 
süreçleri bilgiye dayalı analiz süreçlerine bağlı olmakla birlikte bu durum daha 
bilinçli kararların alınmasına olanak sağlamaktadır (Baker ve Baker, 2011:5).    
Finans yöneticilerinin bunların dışında özel amaçlı dört farklı çekirdek 

sorumluluğundan da bahsedilebilmektedir. Bunlar; organizasyonun finansal amaçlarını 
formüle etmek, plan ve bütçelerin uyumunu sağlayarak başarıya öncülük etmek, 
finansal performans çıktılarını değerlendirerek eksiklik tespit edilen noktalarda doğru 
ölçütleri geliştirmek ve iç süreçleri yerinde kontrol ederek gidişatı gözlemlemek ve 
finansal tabloların organizasyonun gerçek durumunu yansıtmasını garanti altına 
almaktır (Pointer ve Stillman, 2004:11). Bunlara ek olarak özellikle sağlık kurumları 
finans yöneticileri, üçüncü taraflarla yapılan ödeme anlaşmalarında sözleşme esaslarını 
görüşen, imzalayan ve bu süreçleri yakından takip eden ve finansal alım satım 
işlemlerinden doğan riskleri kontrol altında tutan kişiler olarak da tanımlanmaktadır 
(Gapenski ve Pink, 2007:7). Finans yöneticilerinin temel sorumlulukları ve bazı 
bileşenler arasındaki ilişki Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1. Finans Yöneticilerinin Sorumlulukları ve Anahtar Bileşenler Arasındaki 
İlişki, (Pointer ve Stillman, 2004) 
 
3.4. Finansal Yönetimin Gelişimi ve Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetimin 
Gelişimini Etkileyen Faktörler 

 
Finansal yönetimin kapsamında özellikle 1900’lü yıllardan bugüne dünya 

genelinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler ilk olarak 1930’lar öncesinde 
çeşitli pay senedi ve tahvillerin sermaye piyasasına girmesiyle başlamıştır. 1940’lı ve 
1950’li yıllarda finansal olayları tanımlama ile birlikte firmalar, kaynak yönetiminden 
ziyade birden fazla varlığa yatırım yapma eğilimi göstermiştir. 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda finansal teoriler geliştirilmiş ve bu teorilere yönelik sahada uygulama 
araştırmaları yapılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllarda ise finansal kararların alınması ve 
araştırma süreçlerinde bilgisayar olanaklarından yaralanma yaygınlık kazanmış ve 
1990’larda ağ yazılımlarının geliştirilmesiyle finansal bilgiye erişim imkânı artmıştır. 
Günümüzde bu gelişmelere paralel olarak finans yöneticilerinin rolü de değişmiştir. 
Buna göre finans yöneticileri; organizasyonun amacına ulaşması için gerekli politika ve 
stratejileri belirleyerek buna uygun programlar hazırlayan ve bu programların uygulama 
ve denetiminden sorumlu olan kişiler haline gelmiştir. Modern işletmecilik anlayışına 
göre ise finans yöneticileri büyüme, kaynak dağıtımı ve en iyi kaynak bileşimi gibi 
konulara çözüm üreten aktörler olmuştur (Akbulut ve Göktaş, 2013:7; Ağırbaş, 
2014:22). 

Finansal yönetimin gelişimiyle birlikte finans yöneticilerinin sorumlulukları da 
zaman içinde değişim yaşamıştır. Önceleri bu sorumluluk belirli dönemlerde muhasebe 
kayıtlarını tutmak, dönem sonu finansal raporları hazırlamak ve organizasyonun 
gereksinim duyduğu fonları sağlamak iken (Akgüç; 2013:1) günümüzde, yatırım için 
gerekli varlıkların belirlenmesi ve varlıklara ayırılacak kaynak miktarının ve etkin 
kaynak bileşiminin saptanması olarak ön plana çıkmıştır (Ağırbaş, 2014:24).  

Sağlık kurumlarında finansal yönetimin gelişimi ise, hastane yapılarının daha 
kompleks hale gelmesi ile 20. yüzyılda başlamıştır. Bu değişim, tıp biliminde ve tıbbi 
teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte sağlık politikaları ve sağlık sigortacılığında 
yaşanan değişimlerden etkilenmiştir. Daha kompleks hale gelen sağlık kurumlarında 
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yönetim faaliyetleri adı altında finansal yönetimin önemi gittikçe artmıştır. Bu 
bakımdan sağlık kurumları için finansal yönetimin rolü varlığın sürdürülebilmesiyle eş 
anlamlı hale gelmiştir (Akbulut ve Göktaş, 2013: 9; Ağırbaş, 2014: 26).  

Sağlık kurumlarının varlığını sürdürebilmesi için değişen koşulların sağlık 
kurumlarının finansal yapısını nasıl etkilediğinin incelenmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda sağlık kurumlarında finansal yönetimin gelişimini etkileyen faktörler 
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Akbulut ve Göktaş, 2013: 9-10; Ağırbaş, 2014: 26-
28); 

 Sağlık kurumlarının büyümeleri: Tıp bilimi ve tıbbi teknolojinin gelişmesi, 
sağlık politikalarının gelişmesi ve sosyal güvence kapsamında yaşanan 
değişimler nedeniyle sağlık kurumları ulusal ve uluslararası alanda faaliyet 
gösterebilen büyük yapılar haline gelmiştir. Bu yapının sürdürülebilmesi için 
etkin finansman ve yatırım kararlarının alınması gerekmektedir. 

 Sağlık kurumlarının hizmet ve pazar çeşitlendirmeleri: Tıpta yeni uzmanlık 
dallarının ortaya çıkması beraberinde teşhis ve tedavi süreçlerinde yararlanılan 
laboratuvar ve görüntüleme teknolojilerinde de gelişmelere neden olmuştur. 
Bunun sonucu olarak sağlık kurumlarının hizmet yelpazesi genişlemiş ve farklı 
şehir ve ülkelerde farklı ürün ve hizmetlerle hizmet sunumuna başlanmıştır. Bu 
durum sağlık kurumlarında büyük çaplı finansman ve yatırım kararlarını gerekli 
hale getirmiştir. 

 Araştırma ve geliştirme giderlerindeki artış: Sağlık kurumlarının hemen her 
birimi araştırma ünitesi niteliğindedir. Bu nedenle araştırma ve geliştirme için 
nitelikli insan gücü ve uygun alt yapıya gereksinim vardır. Finans yöneticileri bu 
ihtiyacın karşılanmasında uygun finansman ve yatırım kararlarını almak 
durumundadır. 

 Ekonomide büyümeye verilen önem: Devletin temel amaçlarından biri 
ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasıdır. Bu nedenle zaman zaman 
farklı alanlarda teşvik politikaları yürütmektedir. Sağlık sektörü de bu alanlardan 
biridir. Bu teşviklerden oluşacak fonları uygun alanlarda yatırıma 
dönüştürebilecek finans yöneticilerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 Birleşme, kısmi ve tam satın alma eğilimlerinde artış: Sağlık kurumları gerek 
rekabet avantajı elde edebilmek için gerekse de politik konjonktür gereği 
birleşme eğilimi içerisindedir. Sağlık kurumlarının birleşmesi ve satın alınması 
esnasında hesapların devri, yeni yatırım ve finansman kararlarının alınması gibi 
faaliyetler için profesyonel finans yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Uluslararası para ve sermaye piyasalarından fon temini imkanlarının 
yaygınlaşması: Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerle birlikte sağlık kurumları 
da uluslararası piyasalardan fon temin etmeye ve yurt dışı bankalardan kredi 
kullanmaya başlamıştır. Bu fonların uygun koşullarda temini ve yatırıma 
dönüştürülmesi daha profesyonel finansal yönetim anlayışını gerekli hale 
getirmiştir. 

 Rekabetin artması sonucu kâr marjının daralması: Son yıllarda özel sağlık 
kurumlarının sayısındaki artış ve sağlık sektöründeki yapısal değişiklikler 
sektörde rekabeti arttırmış ve kâr marjlarını düşürmüştür. Bu rekabeti 
sürdürebilecek finans yöneticilerinin, kaynakların daha etkili ve verimli 
kullanılması noktasında gerekli bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. 

 Sağlık sigortacılığı sisteminde yaşanan gelişmeler: 2003 yılında uygulamaya 
koyulan Sağlıkta Dönüşüm programı ile kamu sağlık sigortacılık sisteminde 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan en önemlisi Emekli Sandığı, Bağ-Kur 
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ve SSK’nın 2006 yılında çıkarılan yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı 
altında birleştirilmesidir (Yağar, 2017:28). 2008 yılında ise nüfusun hemen 
hemen tamamının Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması ile sağlık 
hizmetleri finansmanı tek elde toplanmıştır. Bu bağlamda ödemenin tek elden 
yapılması ve sağlık hizmet sunucularının en önemli müşterisi olan SGK’ dan 
yapılan tahsilatlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle sağlık kurumları likidite 
sıkıntısı yaşayabilmektedir. 
Bu gelişmelere ek olarak sağlık hizmetlerinde yaşanan sektörel düzeydeki bazı 

sorunlar da sağlık kurumlarında finansal yönetimi zorlaştıran ve değişime teşvik eden 
bir etkiye sahip olabilmektedir (Pointer ve Stillman, 2004). Bu sorunlar aşağıdaki gibi 
sıralanabilmektedir. 

 Sağlık harcam alarının artması: Özel sağlık kurumlarının teşvik 
edilmesiyle birlikte gerçekleşen sağlık harcamalarındaki artış (Erol ve Özdemir, 
2014:13), sağlık kurumlarını maliyetler üzerindeki kontrol gücünü artırmaya ve 
talep oranlarındaki artışla mücadeleye zorlamaktadır (Pointer ve Stillman, 
2004:11).  

 Yüklenicilerden kaynaklı tahsilat sorunları: Sağlık kurumları, ödeme 
kuruluşlarının kısıtlayıcı uygulamaları ve agresif sözleşme şartları altında 
gelirlerini tahsil etmede sorunlar yaşayabilmektedir (Pointer ve Stillman, 
2004:11). 

 Artan talebin karşılanması sorunları: Sağlık kurumları artan talepleri yeterli 
kalite ve bakım güvencesi düzeyinde karşılayabilmek için tesislerin 
modernizasyonu, bilgi sistemlerinde en modern teknolojinin kullanımı, hizmet 
ve pazar genişlemesi gibi konularda yatırım yapmak durumundadır (Pointer ve 
Stillman, 2004:11).  

 Farklılaşan iş hacmi: Pek çok sağlık kurumu yaşanan gelişmelere paralel olarak 
daha karmaşık hale gelmiştir. Bu durum daha büyük çaplı yatırımların kontrol 
edilmesini gerektirmektedir (Pointer ve Stillman, 2004:11).  

 
3.5. Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri 

 
Ülkelerin sağlık hizmetlerinde belirlemiş oldukları finansman yöntemleri sosyo-

ekonomik ve politik tercihlere göre şekillenmekte ve finansman, çeşitli yöntemlerle 
belirlenen oranlarda toplum tarafından karşılanmaktadır (Daştan ve Çetinkaya, 
2015:105). Buna karşın tüm bireylerin sağlık hizmetlerine finansal açıdan ulaşabilmesi 
için sürdürülebilir kaynak yaratmak, finansal koruma sağlarken adaleti gözetmek, 
kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve kaynak oluştururken 
bireylerin yoksullaşmasını önlemek gibi temel sorumluluklar ise devlet tarafından 
üstlenilmektedir (İstanbulluoğlu vd., 2010:89).  

Sağlık hizmetlerinin finansmanı, istenilen düzeyde sağlık hizmeti sunumunu 
gerçekleştirebilmek için gerekli olan mali kaynakların piyasa ya da kamu ekonomisi 
aracılığıyla sağlanması olarak tanımlanabilir (Çelikay ve Gümüş, 2010:187). Bu durum 
Şekil 3.2 yardımıyla daha açık bir şekilde ifade edilebilmektedir.  
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Şekil 3.2. Sağlık Hizmetleri Finansman Çerçevesi, (Çelikay ve Gümüş, 2010). 
 
Görüldüğü üzere sağlık hizmetleri finansmanı temelde “piyasa” ve “kamu 

ekonomisi” aracılığıyla finansman olarak iki başlık altında toplanabilmektedir. Piyasa 
ekonomisi aracılığıyla finansmanda ağırlıklı olarak, “cepten ödeme” ve “özel sağlık 
sigortası” olmak üzere iki farklı finansman yöntemi kullanılmaktadır. Kamu ekonomisi 
ile finansmanda ise “vergiler” ve “zorunlu sosyal sigorta” yöntemleri temel finansman 
yöntemleridir. Belirli oranlarda kamu ve piyasa ekonomisinin katılımıyla oluşan 
“bütünleşik (karma) sistemler”, düşük ve orta gelirli ülkelerde ağırlıklı olarak tercih 
edilen finansman yöntemleridir. Bunlara ek olarak bazı ülkelerde uygulanan “tıbbi 
tasarruf hesabı modeli” bir diğer özel finansman modelidir. Ayrıca “bağışlar” da, bağışı 
yapanın özel ya da kamu olması ayrımına göre sağlık hizmetlerinin finansman 
kaynakları arasında yer almaktadır (Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:136). 
 
3.5.1. Cepten Ödeme Yöntemi 

 
Sağlık hizmetlerinin finansmanında piyasa ekonomisinin katkısını belirleyen ilk 

yöntem cepten ödeme yöntemidir. Cepten ödeme, hizmeti talep edenin hizmet sunucuya 
doğrudan ödeme yapmasını ifade etmektedir (Çelikay ve Gümüş, 2010:188). Bu durum, 
cepten ödeme yönteminde bir ön ödeme mekanizmasının olmadığı ve harcamaların 
hizmetin alındığı anda yapıldığını göstermektedir (Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:147). 
Şekil 3.3’de görüldüğü gibi, cepten ödeme yöntemine göre hizmet alıcı ile hizmet 
sunucu arasındaki kaynak akışında ön ödeme mekanizması ve aracı bulunmamaktadır. 
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Şekil 3.3. Sağlık Hizmetlerinin Piyasa Ekonomisi Aracılığıyla Finansmanı, Cepten 
Ödeme, (Çelikay ve Gümüş, 2010). 

 
Cepten ödeme yöntemi kendi içinde üç kategoride incelenebilmektedir. Bunlar; 

doğrudan/tam katılımlı, katkı payı (co-payment) ödemesi ve katılım eşikli katkı payı 
(deductible) ödemesi şeklinde gerçekleşen formel ve informel ödemelerdir (Uğurluoğlu 
ve Özgen, 2008:147; Mossialos ve Dixon, 2002:6; İstanbulluoğlu vd., 2010:90). 
Dorudan/tam katılımlı ödemeler cepten ödenen miktarın herhangi bir geri ödeme 
kurumu tarafından karşılanmadığı bir ödeme sistemidir. Katkı payı, ödenecek toplam 
miktarın belirli bir kısmına kullanıcı katılımını ifade etmektedir. Katılım eşikli katkı 
payı ise önceden belirlenen bir toplam miktara kadar kullanıcının katılımı anlamına 
gelmektedir (Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:147; Mossialos ve Dixon, 2002:6). 
 
3.5.2. Özel Sağlık Sigortası 

 
Sağlık hizmetlerinin finansmanında piyasa ekonomisinin katkısını belirleyen 

ikinci ödeme yöntemi özel sağlık sigortası yöntemidir. Özel sağlık sigortaları farklı 
ülkelerde farklı roller üstlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
sınıflandırmasına göre bu roller; baskın, zorunlu, ikame edici, tamamlayıcı ve ilave 
edici olarak beş farklı kategoride incelenebilmektedir (Uğurluoğlu ve Özgen, 
2008:142). Özel sigorta ile finansman yöntemi, finansal riskin havuzlanması ve cepten 
yapılan harcamaların minimuma indirilmesi esasına dayanmaktadır. Özel sağlık 
sigortasında, kullanıcılardan bireye ve gruba özgü risklere göre hesaplanan oranlarda 
prim alınmaktadır. Özel sağlık sigortası sunan kuruluşlar üçüncü taraf ödeyici 
konumundadır (Çelikay ve Gümüş, 2010:189).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Şekil 3.4. Sağlık Hizmetlerinin Piyasa Ekonomisi Aracılığıyla Finansmanı, Özel Sağlık 
Sigortası, (Çelikay ve Gümüş, 2010).  

 
Şekil 3.4’te görüldüğü üzere hizmet alıcı ile hizmet sunucu arasındaki kaynak 

aktarımında özel sağlık sigortaları üçüncü taraf ödeyici rolünü üstlenmektedir. 
 

 

Hizmet Alıcısı 

(Hasta) 

Hizmet Sunucusu 

(Hastane, Hekim, Eczacı 
vb.) 

Ücret 

Sağlık Hizmeti 

Hizmet Alıcısı (Hasta) 
Hizmet Sunucusu 

(Hastane, Hekim, Eczacı 
vb.) 

Üçüncü Taraf 

(Özel Sağlık Sigortası) 

Sağlık Hizmeti 
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3.5.3. Tıbbi Tasarruf Hesapları 
 
Tıbbi tasarruf hesabı sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılan bir diğer 

özel finansman türüdür. Bu yöntem ilk olarak 1984 yılında Singapur’da uygulanmıştır. 
Sağlık sigortası piyasasının doğasında var olan problemler, ahlaki tehlike, ters seçim, 
üçüncü taraf ödeyicilerden kaynaklanan problemler ve artan yönetim maliyetleri bu 
finansman modelinin ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerdir. Yöntem, bireysel 
anlamda hesap verilebilirlik ve öz denetim gibi temel ilkelere dayanmaktadır. Buna 
göre, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ay gelirlerinin belirli bir 
kısmı özel bir hesapta tutulmaktadır. Daha çok düşük gelirli bireyler için uygulanan 
model üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; ayaktan tedavi masraflarını karşılayan 
“medisave”, katastrofik hastalık harcamalarının karşılandığı “medishield” ve düşük 
gelirli bireyler için oluşturulan “medifund” olarak bilinmektedir (Maynard ve Dixon, 
2002:122). 
 
3.5.4. Vergiler 

 
Vergilerle finansman, sağlık hizmetlerinin toplumun geneline eşit ve adil bir 

şekilde sunulması ve ortaya çıkan finansal riskin paylaşılması esasına dayanan kolektif 
bir finansman aracıdır. Bu sistem İngiltere’de Lord Beveridge tarafından etkin bir 
şekilde uygulandığı için Beveridge modeli olarak bilinmektedir. Vergilerle 
finansmanda, devlet elde ettiği gelirlerden sağlık hizmetlerine ayırdığı bütçe ile sağlık 
giderlerini karşılamaktadır (Çelikay ve Gümüş, 2010:195). Vergilerle finansman 
sağlanan sistemler, sağlık giderlerinin çoğunluğunun vergilerle karşılandığı veya 
vergilerle karşılanan kısmının diğer finansman kaynaklarından daha büyük olduğu 
sistemlerdir (Evans, 2002:32). Vergiler genel amaçlı ya da özel amaçlı vergiler olmak 
üzere iki başlık altında incelenebilmektedir. Genel amaçlı vergiler geniş bir gelir tabanı 
yaratan çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere toplanırken, özel amaçlı vergiler belirli 
bir amaç için (sağlık vergisi gibi) kullanılmak üzere toplanmaktadır (İstanbulluoğlu vd., 
2010:93). Vergilerle finansmanda aracı kurum, başka bir deyişle üçüncü taraf ödeyici 
devlettir. Vergilerle finansman yönteminin akış şeması şekil 3.5’de görülmektedir. 

 
 

 
  
 
 
  
 

Şekil 3.5. Sağlık Hizmetlerinin Kamu Ekonomisi Aracılığıyla Finansmanı, Vergilerle 
Finansman, (Çelikay ve Gümüş, 2010). 
 

 

 

Hizmet Alıcısı (Hasta) 
Hizmet Sunucusu 
(Hastane, Hekim, 
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Bütçe: Vergiler) 
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3.5.5. Zorunlu Sosyal Sigorta 
 
Zorunlu sosyal sigorta, diğer bir adıyla sosyal sağlık sigortasının temelleri on 

dokuzuncu yüzyılın Almanya’sına dayanmaktadır. Sanayi devriminin ardından büyük 
şirketlerin ortaya çıkması ve kalabalık işçi sınıflarının sendikalaşması hastalık sigortası 
gibi bazı sosyal güvence sistemlerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Sosyal sağlık 
sigortası, 1883 yılında Alman Başbakan Otto Van Bismarck tarafından, çalışan kesimi 
kapsayan ve hem işverenin hem de çalışanın katılımının zorunlu kılındığı bir sistemdir. 
Bu sistemde sigortalılar düzenli olarak gelirleri ile orantılı bir şekilde prim ödemektedir. 
Bu primler bağımsız yarı kamusal kuruluşlar tarafından toplanarak sağlık 
harcamalarında kullanılmaktadır. Sistemin bazı önemli özellikleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilmektedir (Normand ve Busse, 2002:60); 

1. Sosyal sağlık sigortası nüfusun büyük çoğunluğu ya da tamamı için zorunlu 
olabilmektedir. 

2. Yasal zorunluluk arz eden sistemlerde üçüncü taraf ödeyicilerin topladığı 
primler ve katkılar riske göre belirlenmemektedir. 

3. Çalışmayan ve gelir düzeyi düşük kesim için hastalık fonu adı altında devlet 
katkısı sağlanmaktadır. 

4. Sosyal sağlık sigortasında belirli bir risk havuzu oluşturularak gelir düzeyi 
yüksek kişilerden gelir düzeyi düşük olanlara doğru risk paylaşımı 
sağlanmaktadır. 

5. Hem çalışanın hem de işverenin katılımı sağlanarak finansman sorumluluğu 
paylaşılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.6. Sosyal Sağlık Sigortası Uygulayan Ülkelerde Para Akışı ve Finansman 
Modeli, (Normand ve Busse, 2002). 
 
 

       Sosyal Sağlık Sigortası Finansman Sistemi 
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Risk 
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Alıcı 

 İşçi ve İşverenler 

 

                     Tüketiciler 

C
 Vergi Toplayıcı 

Hizmet Sunucu 

   
   

V
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C (Contributions) = İşçi ve işveren katkıları 
E (Earmarked) = vergilerin tahsisi 
P (Private Expenditure) = özel sağlık harcamaları 
T (General Taxes) = genel vergiler 
U (Tax contribution) = vergilerle finansman katkısı (çalışmayan ve gelir düzeyi düşük kesim 

için) 
V (Subsidies) = sosyal sağlık sigortası ile finansman havuzuna genel sübvansiyonlar 
W (Subsidies) = bireysel hastalık fonlarına sübvansiyonlar 
X (Reimbursement) = sosyal sağlık sigortası olmayanlara sunulan hizmet için geri ödeme 
Y (Reimbursement) = kamu sağlığı için sunulan hizmetlere yönelik geri ödeme 
Z (Payments) = hizmet sunumu ile ilişkili olmayan ödemeler (yatırımlar vb.) 
 

3.5.6. Bütünleşik Sistemler 
 
Farklı nedenlerden dolayı ülkeler, sağlık hizmetleri finansmanı için ihtiyaç 

duyduğu kaynağı sağlamada belirli oranlarda, finansman yöntemlerinin hepsinden 
faydalanmak suretiyle elde edebilmektedir. Bütünleşik finansman kaynağı 
planlamasında temel amaç gelir ve gider denkliği koşulunun sağlanmasıdır. Bu koşul, 
elde edilecek gelirler (örn. vergiler, sigorta primleri, cepten ödemeler) ile hizmet sunum 
giderlerinin (örn. hekim sayısı ve çalışma saati başına ödenecek ücret) ve hizmet 
sunumu için katlanılacak tedarik giderlerinin (örn. her bir hizmet için gerekli malzeme 
miktarı ve birim malzeme fiyatı) denkliği ile sağlanabilmektedir. Bu finansman 
denkliğine ilişkin formülasyon aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir (Evans, 1997:440). 

 
푇 + 퐶 + 푅 ≡ 푃 × 푄 ≡ 푊 × 푍 

T (taxation) = vergilendirme 
C (direct charges) = doğrudan ücretler 
R (private insurance premium) = özel sigorta primleri 
P (price) = birim malzeme fiyatı 
Q (quantity) = toplam malzeme miktarı 
W (wage) = saatlik ücret 
Z (hours) = toplam çalışma saati 
 

3.6. Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri 
 
Geri ödeme sistemleri genel olarak, ödeme yöntemine eşlik eden sözleşme, 

hesap verebilirlik mekanizmaları ve yönetim bilişim sistemleri gibi tüm destekleyici 
sistemler ile oluşturulan bir yapı olarak tanımlanabilmektedir. Daha dar anlamda, sağlık 
hizmeti satın alandan hizmet sunucuya fon transferi için kullanılan bir mekanizma 
olarak tanımlanabilmektedir (Langenbrunner vd., 2009:3).  

Sağlık hizmetlerinin maliyet etkililik temelinde kaliteden ödün vermeden 
sunumu, özellikle düşük gelirli ülkelerde tedarikçileri, hizmet sunucuları ve hastaları 
ilgilendiren önemli konular arasında yer almaktadır. Özellikle kamu kaynakları ile 
finansman sağlanan ülkelerde, yeterli kaynak kullanımına ve adil kaynak dağıtımına 
olanak sağlayacak en uygun geri ödeme yönteminin belirlenmesi, günümüz sağlık 
yöneticilerinin ve politikacılarının arayış içinde olduğu konular arasında yer almaktadır 
(Arık ve İleri, 2016:79).   

Günümüz hizmet sunucularına yapılacak geri ödeme yönteminin belirlenmesi ve 
gereksiz hizmet talebinin sınırlandırılması da üzerinde durulan önemli konular arasında 
yer almaktadır. Bu bağlamda bir geri ödeme yönteminin; israfı önleyecek, kaliteyi ve 
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hizmete erişimi geliştirecek, hastaların özgürce hekim seçimine olanak sağlayacak ve 
uygulaması güç olmayacak özellikler taşıması önem arz etmektedir (Boachie, 2014:41). 

Geri ödeme yöntemleri genel olarak değişken ve sabit sistemler ile ileriye dönük 
ve geriye dönük sistemler olmak üzere iki boyut altında incelenmektedir. 
Faaliyetlerdeki artış ya da azalışa bağlı olarak ödeme miktarında değişim yaratan 
sistemler değişken; artış ve azalıştan etkilenmeyen ödeme sistemleri ise sabit ödeme 
sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Buna ek olarak hizmet sunucularının geçmişte 
oluşan maliyetlerini dikkate alan ödeme sistemleri geriye dönük; gelecek dönem 
bütçelerine göre belirlenen oranda ödeme yapılan sistemler ise ileriye dönük sistemler 
olarak bilinmektedir. Ayrıca, ödeme yöntemleri makro ve mikro seviyede sabit ve 
değişken özellik arz edebilmektedir. Bazı hizmetler için ödeme mekanizmaları (politika 
belirleyiciler) tarafından ödeme limitlerinin belirlenmesi, hizmet sunucuyu limitler 
doğrultusunda üretime sevk ettiği için bu durum makro özellik arz etmektedir. Bu 
şekilde yapılan geri ödeme sabit bir nitelik taşımaktadır. Hizmet sunucunun üretim 
miktarı ile doğru orantılı olarak geri ödeme alması durumunda ise, ödeme yönteminin 
mikro seviyede değişken özellik gösterdiği kabul edilmektedir (Jegers vd., 2002).  

İleriye ve geriye dönük sistemler ile sabit ve değişken sistemler arasındaki temel 
fark, uygulamada pek fark edilemese bile, ileriye ve geriye dönük sistemlerde girdi 
maliyetleri etkili olurken, sabit ve değişken sistemlerde faaliyet artış veya azalışları 
etkili olmaktadır (Jegers vd., 2002:262).  

 
  
 
 
 
 
 

 
Şekil 3.7. Geriye ve İleriye Dönük Ödeme Sistemleri ile Sabit ve Değişken Ödeme 
Sistemleri İlişkisi, (Jegers vd., 2002). 

 
Geri ödeme sistemleri genel olarak maaş ödemesi, hizmet başına ödeme, günlük 

ödeme, vaka başına ödeme, hasta başına ödeme, harcama kalemli ve global bütçeler 
başlıkları altında incelenebilmektedir (Jegers vd., 2002:262; Park vd., 2007:5; Normand 
ve Weber, 2009; Boachie, 2014; Langenbrunner vd., 2009; Arık ve İleri, 2016:83; 
Akyürek, 2012; Waters ve Hussey, 2004). 
 
3.6.1. Maaş Ödemesi 

 
Maaş ödemesi yöntemi daha çok hekimlere yönelik uygulanan bir sistemdir. 

OECD ülkelerinin tamamında, bir hastaneye bağlı veya bireysel olarak çalışan 
hekimlere kısmen ya da tamamen yapılan ödeme şeklidir. Bu ödeme sisteminde ücret, 
hizmet miktarı ya da kalitesinden bağımsızdır. Bu nedenle özellikle kamu 

Girdi Maliyetleri 
Faaliyet 

Hareketleri 
Geri Ödeme 

İleriye ve Geriye Dönük Ödeme 

Sabit ve Değişken Ödeme 
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hastanelerinde çalışan hekimlerde düşük motivasyon, düşük verimlilik ve düşük 
kalitede hizmet sunma eğilimine neden olabilmektedir (Park vd. 2007:5). 
 
3.6.2. Hizmet Başına Ödeme 

 
Hizmet başına ödeme, her bir hizmet başına ödeme esasına dayanan, geriye 

dönük ve değişken bir ödeme sistemidir. Bu sistemde teşhis ve tedaviye yönelik 
faaliyetler ayrı ayrı tanımlanmış ve listelenmiştir. Sunulan hizmet liste dışında ise 
ödeme yapılmamaktadır (Jegers vd., 2002:264).  Her hizmet için ödenen bedel (ücret 
çizelgesi), her hizmetin diğer hizmetlere göre nispi değerine göre belirlenmektedir. 
Ücret çizelgesi, maliyet çalışmalarından elde edilen güvenilir bilgilerden müzakerelere 
kadar çeşitli yollarla düzenlenebilmektedir. Hizmet başına ödemelerin idari olarak takip 
edilmesi kolaydır ancak hizmetlerin fazla üretilmesini teşvik edebilmesi gibi 
dezavantajları bulunmaktadır. Hizmet başına ödeme sistemini kullanan birçok ülke, 
hizmet ücretinin enflasyonist eğilimlere karşı koyabilmesi için bu sistemleri diğer 
ödeme türleri ile birleştirmektedir (Waters ve Hussey, 2004:177). 
 
3.6.3. Günlük Ödeme 

 
Günlük ödeme yöntemi, hastanelerin operasyonel maliyetlerini finanse etmek 

için geçmişte sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu sistemde uzman hekimler hastaların 
kalış sürelerine ilişkin kararların alınmasında, dolayısıyla gelir elde etmede, önemli bir 
role sahiptir. Günlük ödeme yöntemi büyük ölçüde değişken bir nitelik taşımakla 
birlikte zamanlama açısından ileriye dönük veya geriye dönük özellik taşıyabilmektedir. 
Bu sistemde, düzenleyici kuruluşlar tarafından ileriye dönük fiyatlar gerçek 
maliyetlerden bağımsız olarak belirlenmektedir. Buna karşın, hizmet sunuculara kâr 
maksimizasyonu sağlayacak teşvikler vererek maliyetlerin düşürülmesine imkân 
sağlanmaktadır (Jegers vd., 2002:265). 
 
3.6.4. Vaka Başına Ödeme 

 
Vaka başına ödeme yöntemi tek bir tedaviden ziyade vakayı bir bütün olarak ele 

alan ödeme sistemidir. Hekimlerin tedavi sunduğu her vaka için ödeme alması 
öngörülmektedir. Bu yöntem kendi içinde farklı boyutlara sahiptir. Vaka başına ödeme 
yöntemi, teşhis ve tedaviden bağımsız olarak vaka başına sabit bir orana göre ödeme 
sistemine dayalı oluşturulabilmektedir. Bu durum, hastaya sunulan hizmet ne kadar 
karmaşık olursa olsun ya da hastayı tedavi etmek için hangi kaynaklar kullanılırsa 
kullanılsın, sunulan her vakanın aynı miktarda gelir getirmesi anlamına gelmektedir. 
Buna göre, bu ödeme yöntemi sabit bir nitelik taşımaktadır. Vaka başına ödeme 
yöntemi belirli bir teşhis programına dayalı olarak da düzenlenebilmektedir. Bu, yaygın 
olarak bilinen bir vaka sınıflandırma sistemi olan “DRG (Diagnosis Related Groups)” 
başka bir deyişle “Teşhis İlişkili Gruplar” olarak bilinmektedir. DRG, belirli bir tanıya 
dayanarak hastaları sınıflandıran ve bunları maliyet bakımından benzer gruplara atayan 
bir sistemdir. Bu sistem yaygın olarak yatan hastalara yönelik ödemelerde 
uygulanmaktadır (Normand ve Weber, 2009:90). 
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3.6.5. Hasta/Kişi Başına Ödeme 
 
Kişi başına (veya hasta başına) ödeme sistemlerinde, belirli bir süre içinde 

hizmet sunucuya kayıtlı her bir bireye, tanımlanmış bir hizmet grubuna yönelik önceden 
belirlenmiş sabit bir ücret ödenmektedir. Kişi başına ödeme sistemleri çıktıya dayalıdır. 
Çıktı birimi ise genellikle bir ay veya bir yıl olmak üzere belirli bir süreyi kapsayan, bir 
birey için önceden tanımlanmış tüm hizmetlerin toplamıdır. Hizmet sunucuya yapılan 
ödeme kullanılan girdilere veya hizmet hacmine bağlı değildir. Bu nedenle ödeyiciden 
hizmet sunucuya doğru risk kayması oluşabilmektedir. Bunun nedeni bütçeyi aşan 
maliyetlerden hizmet sunucunun sorumlu olmasıdır. Buna karşın bütçenin altında kalan 
hizmet sunumu sonucu oluşan fazlalıklar hizmet sunucuda kalmaktadır (Langenbrunner 
vd., 2009:7). 

 
3.6.6. Harcama Kalemli ve Global Bütçeler 

 
Harcama kalemli ve global bütçeler öngörülen süre içerisinde olası toplu ödeme 

tutarlarını ifade etmektedir. Ödeme büyüklüğü genellikle bir enflasyon faktörü ile 
ayarlanabilen önceki ödemelere dayanmaktadır. Harcama kalemli bütçeler hizmet 
kalemleri arasında yeniden kaynak tahsisine olanak sağlamazken global bütçeler 
sağlamaktadır. Bununla birlikte bu iki ödeme yöntemi, yetersiz düzeyde temin edilen 
önemli sağlık hizmetleri sunumunu teşvik ederken, kaynak kullanımını belirli düzeyde 
(önceki dönem) tutma eğilimi göstermektedirler. Harcama kalemli ve global bütçeler, 
sağlık harcamalarını kontrol etmede sağladığı avantajlar nedeniyle düşük ve orta gelirli 
ülkelerde yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemleridir (Waters ve Hussey, 2004:176).  
 
3.7. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Finansmanında Yaşanan Gelişmeler 

 
Ülkemizde sağlık hizmetleri finansmanında yaşanan gelişmeleri Selçuklu-

Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi ve sonrası olarak incelemek mümkündür. 
Selçuklu döneminde vakıfların ağırlıklı role sahip olduğu sağlık hizmetleri sistemi 
Osmanlı’nın ilk dönemlerine kadar varlığını korumuştur (Çavmak, Ş. ve Çavmak, D., 
2017:49). Osmanlı döneminde de vakıflar, sağlık hizmeti sunumu ve finansmanında çok 
önemli bir rol üstlenmiş, özellikle sağlık ve eğitime yönelik harcamaların büyük bir 
kısmı vakıflar tarafından karşılanmıştır (Çizakça, 2006: 21). Buna ek olarak Osmanlı’da 
saraya ve orduya yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanı saray tarafından 
karşılanmış, saray dışındaki kişiler ise aldıkları hizmet karşılığında hekimlere ücret 
ödemiştir (Çavmak ve Çavmak, 2017:49). 

Cumhuriyet dönemi ve sonrası sağlık hizmetlerinin finansmanına ilişkin 
gelişmelere bakıldığında, 1934-1947 yılları arasında kurulan emekli sandıklarının çeşitli 
devlet memurlarını kapsadığı görülmektedir. Daha sonra bu sandıklar çeşitli yasalara 
bağlı olarak çalışan devlet memurlarının emeklilik ve sonrası için sağlık haklarını 
güvence altına almak amacıyla 1950 yılında Emekli Sandığı altında birleşmiştir (Tatar, 
2011:125). 

1946-1960 yılları arasında sağlık politikalarında farklı gelişmelerin yaşandığı bir 
dönem olmuştur. Dönemin sağlık bakanı Dr. Behçet Uz tarafından 1946 yılında “Birinci 
On Yıllık Milli Sağlık Planı” ve 1954 yılında “Milli Sağlık Programı ve Sağlık Bankası 
Hakkında Etütler” adlı iki önemli program açıklanmıştır. Bu programların hedefinde; 
halkın bir ücret karşılığında sigortalanması, sigortası olmayan ve tedavi giderlerini 
ödeyemeyenlerin masraflarının özel idare bütçesinden karşılanması ve sağlık bankası 
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kurularak finansmanın buradan sağlanması yer almış ancak hayata geçirilememiştir. 
Yine bu hedefler doğrultusunda 1946 yılında İşçi Sigortaları İdaresi (Bugünkü adıyla 
Sosyal Güvenlik Kurumu) kurulmuş, 1952 yılından itibaren ise sigortalı işçiler için 
sağlık kuruluşları açılmaya başlanmıştır. Bu dönemde emekli sandığının kuruluş 
çalışmalarına başlanarak sosyal güvence kapsamında genişlemeler yaşanmıştır (Akdağ, 
2012:48). 

1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 
Kanunun çıkarılmasıyla sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda 
genişletilme çalışmaları başlatılmıştır. 1980’li yıllar ise sağlık hizmetleri finansmanının 
öneminin arttığı yıllar olmuş,1986 yılında Bağ-Kur sigortalılarına da ayrı sağlık 
yardımlarına başlanmasıyla üç başlı bir finansman modeli ortaya çıkmıştır. Bu 
gelişmelerden sonra 1998 ve 2000 yılında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında 
“Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigorta İdaresi Başkanlığı ve İşleyiş Kanunu 
Tasarısı” ve “Sağlık Sandığı” adı altında sağlık hizmetlerinin finansmanına ilişkin iki 
öneri sunulsa da hayata geçirilememiştir (Akdağ, 2012:50). 

2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlık sektöründe yeni bir 
reform süreci başlatılmıştır. Bu reform ile birlikte 1992 yılında başlatılan yeşil kart 
uygulamasının, 2005 yılında ayaktan sağlık hizmetleri ve ilaç harcamalarının 
karşılanmaya başlanmasıyla kapsamı genişletilmiştir. 2006 yılında (SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı) 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile tek çatı altında 
birleştirilmiş, 2008 yılında ise emeklilik rejimi ve genel sağlık sigortası kapsamı 5510 
sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile birleştirilerek toplumun 
tamamının sağlık güvencesine sahip olması sağlanmıştır (Erol ve Özdemir, 2014:12). 
 
3.8. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri ve Bir Geri Ödeme 
Yöntemi Olarak Global Bütçe 

 
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanı genel olarak, özel finansman 

kaynakları ve kamusal finansman kaynakları olmak üzere iki başlık altında 
incelenebilmektedir. Özel finansman kaynakları arasında cepten ödemeler ve özel sağlık 
sigortaları yer almaktadır. Kamusal kaynaklı finansmanda ise ağırlıklı olarak sosyal 
sağlık sigortası ve daha az ağırlıkta vergiler yer almaktadır (Güvenek, 2015: 145).  
 
3.8.1. Cepten Sağlık Harcaması 

 
Türkiye’de cepten ödeme yöntemi, katılım bedeli üzerinden herkesi 

kapsamaktadır. Bu yönteme göre ödeme gücü olmayanların sağlık harcamaları çeşitli 
fon gelirlerinden devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak aldıkları sağlık 
hizmetlerinin belirli bir kısmı için tüketici katkısı bulunmaktadır (Yurdadoğ, 2007:608). 
GSS kapsamında olan herkes ayaktan hekim muayenesi ve diş hekimi muayenesi 
başvurusunda, özel ve kamuda farklı olmak üzere belirli bir katkı payı ödemektedir 
(Erol ve Özdemir, 2014:15).  
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Tablo 3.1. Yıllara Göre Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık 
Harcaması İçindeki Oranı (Sağlık Bakanlığı, 2016) 

Yıllar Cepten Yapılan Sağlık 
Harcamalarının 
Toplam Sağlık 
Harcamaları İçindeki 
Oranı 

Yıllar Cepten Yapılan Sağlık 
Harcamalarının 
Toplam Sağlık 
Harcamaları İçindeki 
Oranı 

1999 0,29 2008 0,17 
2000 0,28 2009 0,14 
2001 0,23 2010 0,16 
2002 0,20 2011 0,15 
2003 0,19 2012 0,16 
2004 0,19 2013 0,17 
2005 0,23 2014 0,18 
2006 0,22 2015 0,17 
2007 0,22 2016 0,16 

 
Tablo 3.1’e göre, Türkiye’de cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık 

harcaması içindeki oranı 1999 yılı verilerine göre %29 iken 2016 yılı verilerine göre 
%16,3 olduğu görülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2016:241). Buna göre cepten yapılan 
ödemelerde belirgin azalış yaşandığı söylenebilir. Cepten yapılan harcamaların az 
olması sağlık kurumlarının tahsilatlarında üçüncü taraf ödeyicilere bağımlılığı 
artırabileceği şeklinde yorumlanabilmektedir.  
 
3.8.2. Özel Sağlık Sigortası 

 
Türkiye’de özel sağlık sigortasının yaygın bir finansman mekanizması olmadığı 

söylenebilir. Tablo 3.2’ye göre, 1999 yılında özel sağlık harcamalarının toplam sağlık 
harcamaları içindeki oranı %40 iken 2016 yılında %21 olduğu görülmektedir (Sağlık 
Bakanlığı, 2016:235). Bu verilerden hareketle toplam kamu ve özel cari sağlık 
harcamaları içindeki özel cari sağlık harcamaları oranında yarı yarıya bir düşüş olduğu 
ifade edilebilmektedir. 

 
Tablo 3.2. Yıllara Göre Özel Cari Sağlık Harcamasının Toplam Kamu ve Özel Cari 

Sağlık Harcamaları İçindeki Payı (%) (Sağlık Bakanlığı, 2016) 
Yıllar Toplam Kamu ve Özel Cari 

Sağlık Harcamalarının 
GSYİH içindeki Payı 

Özel Cari Sağlık 
Harcamalarının GSYİH 
İçindeki Payı 

Özel Sağlık 
Harcamasının Toplam 
Kamu ve Özel Cari 
Sağlık Harcaması 
İçindeki Oranı 

1999 4,5 1,8 0,40 
2000 4,6 1,8 0,39 
2001 4,9 1,6 0,33 
2002 5,1 1,5 0,29 
2003 5,1 1,5 0,29 
2004 5,0 1,4 0,28 
2005 4,9 1,6 0,33 
2006 5,2 1,6 0,31 
2007 5,3 1,6 0,30 
2008 5,3 1,4 0,26 
2009 5,5 1,1 0,20 
2010 5,1 1,1 0,22 
2011 4,7 1,0 0,21 
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2012 4,5 0,9 0,20 
2013 4,4 1,0 0,23 
2014 4,3 1,0 0,23 
2015 4,1 0,9 0,22 
2016 4,3 0,9 0,21 

   
Türkiye’de sağlık güvencesi sağlayan pek çok özel sigorta şirketi bulunmaktadır. 

Tablo 3.3’e göre özel sağlık sigortalarına olan talebin yıllar itibariyle artış gösterdiği 
söylenebilmektedir. 2012 yılında yaklaşık iki milyar Türk Lirası olan özel sağlık 
sigortası prim gelirlerinin 2016 yılında iki katına çıkarak yaklaşık dört milyar Türk 
Lirası olduğu görülmektedir (TSB, 29.03.2018, www.tsb.org.tr). 

 
Tablo 3.3. 2012-2016 Yılları İçin Sağlık Branşında Alınan Prim Miktarı, (Türkiye 

Sigortalar Birliği, 2016). 
Yıllar Sağlık Branşı Prim Üretimi Artış Oranı 
2012 2.169.818.835 10,5 
2013 2.398.077.778 10,5 
2014 2.847.809.073 18,8 
2015 3.321.928.306 16,6 
2016 4.082.408.624 22,9 
 

Türkiye’de sağlık reformlarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte sağlık 
hizmetlerinin finansmanında da önemli değişimler yaşanmıştır. Özel sektör 
finansmanda daha fazla yer almaya başlamıştır. Bugün GSS kapsamı dışında kalan 
sağlık harcamaları cepten ya da özel sağlık sigortası ile karşılanmaktadır (Erol ve 
Özdemir, 2014:14). Özel sağlık sigortacılığı sisteminin yaygınlaşması ile birlikte sağlık 
kurumlarının daha karmaşık sözleşme ilişkileri ile karşı karşıya kalabileceği 
düşünülmektedir. 
 
3.8.3. Vergiler 

 
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanında devlet katkısı önemli bir yer 

tutmaktadır. Tablo 3.4’e göre, 1999 yılında toplam sağlık harcamaları içindeki devlet 
katkısı oranı %26 iken, 2016 yılında %24 olduğu görülmektedir. Ayrıca merkezi devlet 
katkısının en yüksek olduğu yıl %31 ile 2009 yılı olmuştur. Bu veriler ışığında, sağlık 
hizmetlerinin finansmanında, vergiler dışında büyük oranda farklı finansman 
kaynaklarının kullanıldığını söylemek mümkündür (TÜİK, 29.03.2018, 
www.tuik.gov.tr). 

 
Tablo 3.4. Sağlık Hizmetleri Finansmanında Merkezi Devlet Katkısının Oranı (Milyon 

TL), (Türkiye İstatistik Kurumu, 2016) 
Yıllar Toplam Sağlık Harcaması Merkezi Devlet Katkı 

Payı 
Merkezi Devlet 
Katkısının Toplam 
Sağlık Harcamaları 
İçindeki oranı 

1999 4.985 1.274 0,26 
2000 8.248 1.846 0,22 
2001 12.396 3.612 0,29 
2002 18.774 5.283 0,28 
2003 24.279 6.317 0,26 
2004 30.021 7.659 0,26 
2005 35.359 9.520 0,27 
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2006 44.069 11.766 0,27 
2007 50.904 13.966 0,27 
2008 57.740 15.948 0,28 
2009 57.911 17.946 0,31 
2010 61.678 17.209 0,28 
2011 68.607 19.086 0,28 
2012 74.189 16.493 0,22 
2013 84.390 18.425 0,22 
2014 94.750 21.282 0,22 
2015 104.568 25.286 0,24 
2016 119.756 28.731 0,24 

 
Vergiler doğrudan sağlık kurumlarının gelirleri arasına katılamayan finansman 

kaynakları olarak düşünülebilmektedir. Bu nedenle vergilerle finansman oranının 
azalması ya da artmasının sağlık kurumlarında finansman politikalarını dolaylı olarak 
etkileyebileceği söylenebilmektedir.  
 
3.8.4. Sosyal Sağlık Sigortası 

 
Türkiye’de sosyal sağlık sigortası sistemi, 2003 yılında başlatılan Sağlıkta 

Dönüşüm Programı ile önemli değişimler yaşamıştır. 1 Mayıs 2006 yılında kabul edilen 
ve 1 Ekim 2008 yılında uygulamaya konulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile tüm sosyal güvence sistemlerinin (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK) 
tek çatı altında toplanması sağlanmış, sağlık sigortası kapsamına alınan nüfus daha 
geniş kapsamda tanımlanmaya başlamıştır. Bu kanun kapsamında, hizmeti sunan ile 
finanse eden kurumlar birbirinden ayrılmış, tek elden daha kontrol edilebilir ölçüde 
farklı finansman kaynaklarından oluşan bir yapı oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan 
yapıda finansman sağlayan temel kurum; 2006 yılında 5502 sayılı kanun ile kabul 
edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olmuştur (Çelikay ve Gümüş, 2010:203). 

Tablo 3.5’e göre Türkiye’de sağlık hizmetleri finansmanının önemli bir kısmının 
sosyal sağlık sigortası katkısı ile sağlandığı görülmektedir. Bu verilere göre, Sosyal 
sağlık sigortasının toplam sağlık harcamaları içindeki oranı 1999 yılında %32 iken 2016 
yılında %54 seviyesine gelmiştir. Buna ek olarak sosyal sağlık sigortası katkısının en 
yüksek olduğu yıllar %56 ile 2012 ve 2013 yılları olmuştur. Son verilerin elde edildiği 
2016 yılında bu oran %54 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 29.03.2018, www.tuik.gov.tr).  

 
Tablo 3.5. Sağlık Hizmetleri Finansmanında Sosyal Sağlık Sigortasının Oranı (Milyon 

TL), (Türkiye İstatistik Kurumu, 2016) 
Yıllar Toplam Sağlık Harcaması Sosyal Sağlık Sigortası 

Katkısı 
Sosyal Sağlık Sigortası 
Katkısının Toplam 
Sağlık Harcamaları 
İçindeki oranı 

1999 4.985 1.616 0,32 
2000 8.248 2.886 0,35 
2001 12.396 4.595 0,37 
2002 18.774 7.631 0,41 
2003 24.279 10.662 0,44 
2004 30.021 13.231 0,44 
2005 35.359 14.000 0,40 
2006 44.069 17.667 0,40 
2007 50.904 19.697 0,39 
2008 57.740 25.346 0,44 
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2009 57.911 28.277 0,49 
2010 61.678 30.695 0,50 
2011 68.607 34.937 0,51 
2012 74.189 41.630 0,56 
2013 84.390 46.993 0,56 
2014 94.750 51.356 0,54 
2015 104.568 55.908 0,53 
2016 119.756 64.163 0,54 

 
Zorunlu sosyal sigortanın finansmandaki ağırlığı sosyal devlet anlayışının bir 

gerekçesi olarak düşünülebilmektedir. Ancak bu durum sağlık kurumları açısından daha 
fazla sözleşme baskısı anlamına gelebilmektedir. Sözleşme hükümlerinde ağırlıklı 
belirleyicinin ödeyici kurum olduğu düşünüldüğünde, sağlık kurumlarında tahsilat 
bağımlılığının yüksek olması beklenebilir.  
 
3.8.5. Global Bütçe 

 
Türkiye’de sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör sağlık 

kurumları tarafından sunulmaktadır. Sağlık kurumlarının verdikleri hizmetin karşılığı 
ise, nüfusun neredeyse tamamını kapsayan SGK tarafından ücretlendirilmektedir (Arık 
ve İleri, 2016:86).  

SGK geri ödeme politikası genel olarak iki boyut altında incelenebilir. 
Bunlardan ilki, SGK ile aralarında hizmet alım sözleşmesi bulunan sağlık kuruluşları 
tarafından sunulan hizmetin fiyatlandırılmasında kullanılan kılavuz niteliğindeki Sağlık 
Uygulama Tebliği (SUT); diğeri ise, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve 
kuruluşlarının verdikleri hizmet karşılığında, götürü bedel hizmet alım sözleşmesi 
olarak da bilinen, ileriye dönük ve sabit bir fiyat üzerinden ödeme esasına dayalı olan 
Global Bütçe sistemidir. 

SUT, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer 
kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin 
aldığı sağlık hizmetlerinin finansmanında uygulanacak usul ve esasların belirlendiği bir 
kılavuzdur. Sözleşme temelli hizmet sunuculara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve 
esasları içermektedir. Ödemelerin zamanlama açısından geriye dönük olduğu 
söylenebilmektedir. Fatura bazlı ödeme şekline sahip olması bakımından değişken 
nitelik taşıdığı düşünülebilmektedir. Faturalar MEDULA adı verilen bir sistem 
üzerinden elektronik olarak düzenlenmekte ve incelenmektedir. Fatura incelemelerinde 
her bir hizmet işlemi (muayene, tetkik, tahlil, yatak, ameliyat, tedavi, malzeme) için 
oluşturulmuş SUT kodları kullanılmaktadır. Bu özelliğe sahip olması bakımından 
hizmet başına ödeme sistemi özelliklerini barındırdığını söylemek mümkündür. Ayrıca, 
verilen sağlık hizmetlerine ilişkin ICD (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) tanı kodlarının da kullanılması, tanıya dayalı 
vaka başına (DRG) ödeme sisteminin özelliklerini içerdiği şeklinde 
değerlendirilebilmektedir (SUT, 2018). 

Global Bütçe sistemi, uzun zamandır kamu tarafından finanse edilen sağlık 
sistemlerine sahip ülkeler tarafından benimsenme eğilimi göstermektedir. Global 
bütçelerin en önemli amacı, sağlık hizmetlerine ödenecek toplam parasal tutarın 
sınırlandırılmasıdır. Ödenecek toplam tutar, ilgili kurumlar tarafından önceden 
belirlenmekte ve genel sistemin riskine karşı bir sınır görevi görmektedir 
(Langenbrunner vd., 2009:215). 



SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM                              Şafak KIRAN 
 

28 

Global Bütçe sisteminin temelinde, mevcut kaynak sınırları çerçevesinde tüm 
hastalara adil bir finansman sağlama amacı yer almaktadır. Bu sistemde, bir hizmetin 
maliyeti (fiyatı) ile bütçeden verilen ödenekle sunulan hizmet hacmi arasında bir denge 
bulunmaktadır. Çıktıdaki birim maliyetin düşmesi, bütçe ile sunulacak hizmet hacminin 
artmasına; buna karşın birim maliyetin artması, bütçe ile sunulacak hizmet hacminin 
azalmasına neden olmaktadır (Dredge, 2004:7). 

Türkiye’de Global Bütçe sistemi, 2006 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
hastanelerde sunulan hizmetlerin finansmanı ile uygulanmaya başlanmıştır (Arık ve 
İleri, 2016:79). Bu sistemde Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik bakanlığı arasında hizmet alım protokolü yapılmaktadır. Daha sonra Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının 
sunduğu sağlık hizmetlerini, aralarında müştereken belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde yapılacak hizmet alım sözleşmesine göre satın almaktadır. Ödemeler 
sözleşmede belirlenen periyotlara göre yapılmaktadır. SB’ na bağlı sağlık kurum ve 
kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin satın alma yöntemi ve hizmet bedeline 
yönelik ödeme planı bu protokol kapsamında belirlenmektedir (Global Bütçe Protokolü, 
2018). Ödemeye esas alınacak Global Bütçe tahminleri ile ilgili çalışmalar, her 
defasında bir sonraki yıl için önceki yıl yapılan protokolün yürürlüğe girdiği yılın Mayıs 
ayında başlamaktadır (A. Babacan, Görüşme, 10.04.2018). Global Bütçelerin 
belirlenmesinde baz alınacak unsurlar genel olarak temel gider kalemlerini 
kapsamaktadır. Örneğin 2018 yılı Global Bütçe protokolünde yatırım giderleri, tıbbi 
malzeme ilaç giderleri, hizmet alım gideri, personel gideri, kanuni yükümlülükler ve 
işletme giderleri unsurları baz alınmıştır. Bu giderlere ilişkin tahminler bir önceki yıl 
gider kalemlerine göre yıl sonu tahminlerine; devam eden yatırımlar, asgari ücret artış 
oranı, deflatör ve memur maaş zammı gibi unsurlar eklenerek yapılmaktadır (Global 
Bütçe Protokolü, 10.04.2018, khgm.saglik.gov.tr). 
 
3.9. Sağlık Kurumlarında Finansal Planlama 

 
Finansal planlama, işletmelerde faaliyetlerin yürütülebilmesi için finansal 

tahminleri içeren anahtar bir element olarak görülmektedir. Genel olarak finansal 
planlama, işletmenin mevcut durumu hakkında bilgi edinebilmesine, bugün ve 
gelecekte ihtiyaç duyabilecek olduğu finansal ihtiyaçların belirlenebilmesine, her bir 
faaliyetin finansal sonuçlarının ayrı ayrı değerlendirilebilmesine ve işletmenin stratejik 
hedeflerine ulaşması için en iyi alternatifin seçilebilmesine olanak sağlayan süreçler 
bütünü olarak tanımlanmaktadır (Gapenski ve Pink, 2007:506). 
 
3.9.1. Planlama Süreci ve Stratejik Planlama 

 
Yöneticiler için plan, gelecekte nereye ve nasıl ulaşılmak istendiğinin ve nelerin 

yapılmak istendiğinin bugünden kararlaştırılmasıdır. Planlama ise, planı oluşturmak için 
verilen gayreti ve çabayı içeren bir süreçtir. Bu süreç; yakın, orta ve uzak vadede hangi 
hedeflerin esas alınacağı, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı, hangi kaynakların kullanılacağı 
ve bu kaynakların nerelerden ve nasıl temin edileceği gibi konuların bugünden karara 
bağlanmasını ifade etmektedir (Koçel, 2014:189). 

Planlama süreci birbirini izleyen bir dizi faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu 
faaliyetler sırasıyla; misyon, vizyon ve ilkelerin belirlenmesi, amaç ve hedeflerin 
belirlenmesi, amaçlara ulaştıracak alternatif yolların belirlenmesi ve alternatifler 
arasından seçim yapma şeklinde gerçekleşmektedir (Koçel, 2014:191). 
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 Misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi: İşletmenin neyi yapmak üzere 
kurulduğu, neyi yaparak amacına ulaşacağı, kısaca işletmenin varlık nedeninin 
ne olduğu misyonunu oluşturmaktadır. Vizyon ise, işletmenin gelecekteki 
konumu ve görünümü ile ilgili hayali ifade etmektedir (Koçel, 2014). 

 Amaç ve hedeflerin belirlenmesi: Planlama sürecinin ikinci aşaması işletmenin 
amaç ve hedeflerinin belirlenmesidir. Amaçlar; örgüt içinde bulunan bireyler, 
gruplar ve tüm örgüt için istenen sonuçlar ve arzu edilen çıktıları ifade 
etmektedir. Amaç ve hedeflerin belirlenmesindeki en önemli ilkeler; ölçülebilir 
olması, belirli bir süreyi kapsaması ve gerekli faaliyetlere işaret etmesidir 
(Tengilimoğlu vd., 2015:45). Yıl sonu itibariyle yatak doluluk oranını %70’in 
üzerinde tutmak, ameliyat sayılarında %10 artışa ulaşmak, muayene sayılarını 
%30 artırmak gibi hedefler buna örnek verilebilmektedir. 

 Amaca ulaştıracak alternatif yolların (seçeneklerin) belirlenmesi: Bu aşama, 
belirli bir sürenin sonunda ulaşılmak istenilen amaç veya hedefe “nasıl” ve “neyi 
yaparak” ulaşılabileceğinin kararlaştırılmasını kapsamaktadır (Koçel, 2014:196). 
Örneğin bir hastane, ulaşmak istediği yatak doluluk oranına daha fazla poliklinik 
hizmeti vererek ya da atıl kapasitedeki yatak sayılarını azaltıp bu alanları başka 
hizmet sunumuna açarak değerlendirmek suretiyle ulaşabilmektedir. Buna ek 
olarak, hizmet (satış) hacmini %10 artırmak için hizmet çeşitlendirmesi ya da 
farklı sağlık güvencesine sahip bireylere hizmet sunumu yoluna gidebilmektedir.  

 Alternatifler arasından seçim yapma: Bu aşama seçim yapma işinin kendisini 
ifade etmektedir. Yöneticiler amaca ulaştıracak alternatiflerden birini 
seçmektedir. Seçim yapılması, işletmenin kaynaklarının nasıl ve ne yapılarak 
kullanılacağını kapsamaktadır. Sonuç itibariyle belirli bir konuda yapılan 
seçimlerin ortaya koyulmasıyla elde edilecek toplam seçim kararları planı 
oluşturmaktadır. Bu plan işletmenin yol haritası olarak ifade edilmektedir 
(Koçel, 2014:197). Hedeflenen yatak doluluk oranına hangi yöntemle 
ulaşılacağının belirlenmesi buna örnek verilebilmektedir.  
Planlama ile strateji arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Strateji, belirli bir 

süre için önceden belirlenen bir amaca ulaştıracak araçların seçimi ve amaç ve hedefler 
ile dış çevre arasındaki uyumu sağlayacak planların geliştirilmesi olarak ifade 
edilmektedir (Tengilimoğlu vd., 2015:48). Stratejik planlama ise örgütün bulunduğu 
konum ile varmak istediği yer arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaç ve hedefleri 
ile bunlara ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Stratejik 
planlar, yapılan işin niteliğine göre oluşturulan, işletmenin belirli bir süredeki 
büyümesini ve gelişmesini etkileyen büyük sorunlarla ilgili olan planlardır. Buna ek 
olarak stratejik planlar, işletme bütçesinin planda yer alan amaç ve hedefler ile uyumlu 
şekilde hazırlanmasına ve kaynak dağılımının planda yer alan önceliklere dayalı olarak 
yerine getirilmesine rehberlik eder (Tengilimoğlu vd., 2015:48). Stratejik planlamanın 
amacı, kuruluşun vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve stratejisini, geleceğe yönelik 
olarak konumlandırmaktır (Zelman vd., 2014:465). 
 
3.9.2. Finansal Planlama Süreci ve Finansal Tahmin 

 
Finansal planlama, gelecekte ortaya çıkabilecek parasal olayların önceden 

tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlayan süreç ve sistemler 
bütünüdür. Finansal planlamada amaç, nakit girişleri ve çıkışları arasında zaman ve 
tutar bakımından uyum sağlanması ve bu sayede finansal dengenin kurulması ve 
sürdürülmesidir (Poyraz, 2008: 184). Bir finansal planlama süreci öncelikle yatırım ve 
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finansman stratejisinin belirlenmesini gerektirmektedir. Daha sonra yatırım, çalışma 
sermayesi ve sermaye yapısına ilişkin kararlar alınmaktadır. Ardından gelecek döneme 
ilişkin tedarik, üretim ve satış hacmine ilişkin tahminlerde bulunulmaktadır. Son olarak 
bu tahminlere ilişkin bütçeler hazırlanarak işletme amaç ve hedefleriyle bütçelerin 
uyumu denetlenmektedir (Poyraz, 2008:190). Bu kapsamda finansal planlama süreci 
unsurları Şekil 3.8’de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.8. Finansal Planlama Süreci (Poyraz, 2008:189) 

 
Finansal yönetimin önemli araçlarından bir olan finansal planlamanın başarısı; 

etkili bir planlama sürecinin gerçekleştirilmesi ve planlama süreci unsurlarının doğru bir 
şekilde yönetilmesine bağlı olduğu söylenebilmektedir.  
Bir finansal planlamada kaynak tahsisinin konusu olan tedarik, üretim ve satışlarla ilgili 
finansal tahminler finansal planlamanın başarısını etkileyen önemli unsurlar olarak 
kabul edilmektedir. Finansal tahminde bulunabilmek için kullanılabilecek yöntemlerden 
bazıları aşağıda açıklanmaktadır (Poyraz, 2008:191);  

 Satışların yüzdesi yönteminde, geçmişteki satış rakamları ile bilanço ve gelir 
tablosu kalemleri arasındaki ilişkinin gelecekte varsayılan satış rakamları ile de 
aynı şekilde devam edeceği göz önüne alınarak değerlendirme yapılmaktadır. 

Yatırım Stratejisi Finansman Stratejisi Bütçeleme; Yatırım Finansman 
Stratejilerinin Koordinasyonu 

Sermaye Yapısı 
Kararları 

Çalışma Sermayesi Kararları: Kısa 
Vadeli Yatırım ve Finansman Kararları 

Yatırım Harcaması 
Kararları 

Satın Alma ve Üretim 
Tahminleri 

Satış tahmini 

Tahminler 

Diğer Tahminler 

Yatırım ve Finansman Kararlarının Firmanın Amaç ve 
Stratejileriyle Tutarlılığının Test Edilmesi 

Nakit Bütçesi 

Pro-forma Bilanço ve Gelir Tablosu 
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 Rasyolar yönteminde (proforma tablolar yöntemi), işletmenin faaliyette 
bulunduğu endüstri kolunda var olan standart finansal oranların veya benzer 
işletmelerin oranlarının ortalaması kullanılarak bilanço veya gelir tablosu 
kalemlerine ilişkin tahminde bulunulmaktadır.  

 Regresyon yönteminde, öncelikle satışlarla bilanço ve gelir tablosu kalemleri 
arasında var olan ilişki incelenmektedir. Bu ilişkinin belirlenebilmesi için uzun 
süreli finansal tablo verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Satışlar bağımsız değişken 
ve diğer kalemler bağımlı değişken olarak alınmaktadır. Satışlar ile diğer 
kalemler arasında bir korelasyon olması durumunda regresyon denklemi 
kurulmaktadır. Satışlara ilişkin etki katsayısına göre ilgili kalemin alacağı değer 
hesaplanmaktadır.  

 
3.9.3. Finansal Planlama ve Bütçeler 

 
Bütçeler, sağlık kurumlarında planlama ve kontrol döngüsünün merkezi 

niteliğindeki belgeler arasında yer almaktadır. Bütçeler, yalnızca amaç ve hedeflere 
ulaşmak için ihtiyaç duyulan gelir ve kaynakların planlandığı bir belge değil, aynı 
zamanda gerçekleşen gelir ve kaynakların nasıl kullanıldığının izlenmesine olanak 
sağlayan kontrol belgeleridir. Stratejik planlama, planlama ve kontrol faaliyetleri sağlık 
kurumlarının bütçelerini geliştirmesine temel oluşturmaktadır. Şekil 3.9’da planlama ve 
kontrol döngüsü ile bütçe ilişkisi gösterilmiştir (Zelman vd., 2014). 

 
 
 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
Şekil 3.9. Planlama ve Kontrol Döngüsü ile Bütçe İlişkisi, (Zelman vd., 2014). 

 
Sağlık kurumları için birbiriyle ilişkili dört bütçeden söz edilebilmektedir. 

Bunlar; istatistik bütçesi, faaliyet bütçesi, nakit bütçesi ve sermaye bütçesi olarak dört 
başlık altında incelenebilmektedir (Zelman vd., 2014:481); 

 İstatistik bütçesi, ödeyici kurum tarafından hizmetlerin miktarının belirlendiği 
bütçedir. Meslek hastalıklarına ilişkin sunulacak hizmetlerin miktar ve tutarına 
ilişkin hazırlanan bütçeler buna örnek verilebilmektedir. 

 Faaliyet bütçesi, aslında tahakkuk esaslı muhasebe kullanılarak geliştirilen iki 
bütçenin birleşimidir. Bunlar; gelir bütçesi ve gider bütçesidir. Gelir bütçesi, 
bütçe döneminde kazanılacak işletme gelirlerinin tahminini içerir. Hasta gelirleri 
ve bunun dışındaki diğer gelirler olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır. Gider 
bütçesi, bütçe döneminde oluşması beklenen tüm işletme içi ve dışı faaliyet 
harcamalarını listeler. Personel maaşları ve tedarik giderleri buna örnek 
verilebilmektedir. 

Stratejik Planlama 

Uygulama Kontrol 

Planlama 

Bütçeleme 
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 Nakit bütçesi, kuruluşun nakit girişlerini ve çıkışlarını temsil etmektedir. 
Faaliyet bütçesindeki alt sınır, dönemin net geliri iken, nakit bütçesindeki alt 
sınır, dönem sonunda mevcut olan nakit tutarıdır. Nakit girişlerini ve çıkışlarını 
göstermenin yanı sıra nakit bütçesi; nakit sıkıntısını karşılamak için 
borçlanmanın gerekip gerekmediğini ve yatırım için fazla fonun mevcut olup 
olmadığını ayrıntılı olarak göstermektedir. 

 Sermaye bütçesi, yıl içinde beklenen büyük yatırımları özetlemektedir. 
Poliklinikler için sermaye bütçeleri oldukça küçük olabilmekte, ancak yatarak 
tedavi görülen klinikler için oluşturulan bütçeler milyonlarca lira değerinde 
yatırımları içerebilmektedir.  

  
3.9.4. Finansal Planlama, Stratejik Planlama ve Bütçe İlişkisi 

 
Stratejik planlama sürecinin önemli faaliyetlerinden biri, örgütün iç ve dış 

çevresindeki faktörleri değerlendirmesidir. Çoğu sağlık kurumunun dış çevresi 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Bir çevre analizi ekonomi, yasal düzenlemeler, teknoloji 
ve toplumun sağlık statüsü de dahil olmak üzere bu alanlarda meydana gelebilecek 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ortamların araştırılmasını kapsamaktadır. Dış 
çevreye ek olarak bir sağlık kurumu finans, iş gücü, hizmet sunumu ve yapısı gibi 
somut faktörler ile geçmişi, kurumsal itibarı ve yönetim gücü gibi soyut faktörlerden 
oluşan iç çevresindeki gelişmeleri de incelemelidir (Zelman vd., 2014:466). Sonuç 
olarak; iç ve dış çevreyi değerlendirmeyi içeren stratejik planlama, kaynak temini ve 
temin edilen kaynakların varlıklara tahsisini içeren finansal planlama ve önemli bir 
finansal planlama aracı olan bütçeler arasındaki ilişki Şekil 3.10’da gösterilmiştir. 

 
    

    
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.10. Stratejik Planlama, Finansal Planlama ve Bütçe İlişkisi, (Zelman vd., 2014). 
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Amaç ve Hedefler 
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-Pazarlama 
-Hizmet 
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-Teknolojik                -Rakipler                       -Örgütsel Yapı 
-Fiziksel                     -Tedarikçiler                 -Örgüt Kültürü 
-Epidemiyolojik         -Paydaşlar                     -Performans Ölçütleri 
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-Hastalar 
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-Pazarlama                                   -Örgüt Kültür                               -Kısa Vadeli Borçlanma 
-Program ve Hizmetler        -Ödül/Hesapverilebilirlik             -Uzun Vadeli Borçlanma 
-Personel         -Roller              -Geri Ödeme 
-Kaynaklar        -Görev ve Sorumluluklar             -Maaş ve Ücretler 
-Mevki                      -Performans Ölçütleri              -Kaynak Tahsisi 
-Fiyatlar         -Bilgi Sistemleri             -Katkılar/Bağışlar 
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3.10. Sağlık Kurumlarında Varlık ve Kaynak Yönetimi 
 
Sağlık kurumları kendine has kaynakları olan ve bu kaynakları sunduğu 

hizmetin özelliğine göre belirli varlıklara tahsis eden kurumlar olarak bilinmektedir. 
Bütün sağlık kuruluşlarının benzer varlıklara sahip olduğu söylenebilmektedir. Buna 
karşın kaynak yönetimi bakımından sağlık kurumları kamu ve özel olma durumuna göre 
farklılaşabilmektedir. 
 
3.10.1. Sağlık Kurumlarında Varlıkların Yönetimi 

 
Tüm işletmeler için varlıklar, işletmeye gelecekte yarar sağlaması beklenen 

ekonomik kaynaklardır. Hazır değerler, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar ve 
gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları işletmenin kısa vadeli varlıklarını ifade 
etmektedir. Kısa vadeli varlıklar bir yıl içinde nakde çevrilebilen varlıklardır. Buna 
karşın işletmenin sahip olduğu bina, ekipman, taşıt, demirbaş, arazi ve arsalar 
işletmenin uzun vadeli varlıkları arasında yer almaktadır. Uzun vadeli varlıklar ise 
paraya dönüşebilmesi bir yıldan fazla olan varlıklardır (Baker ve Baker, 2011:26). 

Bir sağlık kurumu için varlık; banka hesabında bulunan para, sunduğu hizmet 
karşılığında tahsil ettiği nakit, sözleşmeye bağlı olarak sunduğu hizmet karşılığında 
ileride tahsil edecek olduğu alacaklar, hizmet sunumunda kullandığı her türlü tıbbi 
malzeme, cihaz, ilaç ve ekipmanlar ile hastane binası, ambulans ve hastanenin 
bulunduğu arazi gibi sahip olduğu varlıkları ifade etmektedir (Baker ve Baker, 
2011:26). 
 
3.10.1.1. Paranın Zaman Değeri 

 
Herhangi bir varlığın finansal değeri; pay senedi veya tahvil gibi finansal bir 

varlığa ya da teşhis ekipmanı veya hizmet gibi varlıkların gelecekteki nakit akışlarına 
dayanmaktadır. Bu bağlamda gelecekte elde edilecek bir birim para bugünkü aynı 
büyüklükteki bir birim paradan daha düşük değere sahip olmaktadır. Çünkü bugün elde 
bulunan bir birim para ile faiz kazanılabilmekte veya herhangi bir varlığa yatırılarak 
gelir elde edilebilmektedir. Herhangi bir yatırım fırsatı olmasa bile, bugünkü bir birim 
para harcanabilir olması bakımından gelecektekinden daha değerli olmaktadır 
(Gapenski ve Pink, 2007:79). 

Zaman içinde farklı noktalarda ortaya çıkan nakit akışlarına uygun değerlerin 
atanması sürecine zaman değeri analizi denir. Bununla birlikte, değerleme durumlarına 
zaman değeri analizi uygulaması genellikle indirgenmiş nakit akışı analizi olarak 
adlandırılmaktadır. Pek çok finansal analiz gelecekteki nakit akışlarının değerlemesini 
içerdiği için zaman değer analizi finansal yönetiminin önemli bir parçasıdır (Gapenski 
ve Pink, 2007:79). 

Zaman değer analizine konu olan varlık değeri para ile ölçülmektedir. Para, 
devlet tarafından basımı gerçekleştirilen, üzerinde itibari değeri yazı olan kâğıt veya 
metal bir değişim, hesap birimi ve değer biriktirme aracıdır. İşletme varlıklarının 
değerlenmesinde de varlıkların parasal değeri kullanılmaktadır. Varlıklar içinde 
özellikle likiditesi en yüksek olan paranın farklı işlevleri bulunmaktadır (Poyraz, 
2008:228); 

 Değişim aracı olarak para; bir malın satın alınması için öncelikle eldeki malın 
paraya çevrilmesi daha sonra arzulanan malın satın alınması şeklindeki alışverişi 
ifade etmektedir (Poyraz, 2008). 
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 Hesap birimi olarak para; tüm varlıkların değerlemesinde ortak ölçü birimidir. 
Değeri sık sık değişen bir para iyi bir ölçü olarak değerlendirilemeyeceği gibi 
sabit bir değeri olan parayı bulmak olanaksızdır (Poyraz, 2008). 

 Tasarruf aracı olarak para; yalnızca bir değiş tokuş aracı değil aynı zamanda 
elde tutma yoluyla bir birikim aracıdır (Poyraz, 2008). 

 Ekonomik faaliyetleri teşvik edici veya yavaşlatıcı olarak paranın; ekonomik 
işlemleri kolaylaştırıcı, yatırımları finanse edici veya üretimi teşvik edici 
özellikleri vardır. Buna karşın resesyon dönemlerinde ekonomik faaliyetlerin 
yavaşlamasına bağlı olarak paranın kullanımı da daralabilmektedir (Poyraz, 
2008). 

 Gelirleri yeniden dağıtma aracı olarak para; ekonomik faaliyetler sonucu elde 
edilen paranın pay sahiplerine dağıtılmasını ifade etmektedir (Poyraz, 2008). 

 Nüfuz aracı olarak para ile; parasal dengesizlik dönemlerinde bazı kurumlar 
ekonomiye yön verebilmektedir. En önemli örnek bankalardır. Üretim 
işletmeleri de enflasyon dönemlerinde elinde bulundurdukları para ile 
rakiplerine karşı üstün konuma gelebilmektedir (Poyraz, 2008).    
Paranın zaman değerini genel olarak dört faktör etkilemektedir. Bunlar faiz 

oranı, enflasyon oranı, risk oranı ve paraya olan gereksinim olarak sınıflandırılmaktadır. 
Daha ayrıntılı olarak incelendiğinde piyasadaki faiz oranının enflasyon, risk oranı ve 
para gereksiniminden etkilendiği görülmektedir. Buradan hareketle paranın zaman 
değerini belirleyen temel faktörün faiz oranı olduğu söylenebilmektedir (Ağırbaş, 
2014:231). 

Faiz kavramı ile ilgili birçok sınıflandırma bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan 
basit faiz, anapara üzerinden yalnızca bir kez hesaplanan faiz türüdür. Belirli bir vade 
sonunda hesaplanan faiz bir sonraki faiz hesaplamasında anapara üzerine eklenmiyorsa 
basit faiz kullanılıyor demektir. Basit faizin hesaplanmasında aşağıda gösterilen 
eşitlikten yararlanılmaktadır (Ağırbaş, 2014:232); 
퐹푎푖푧	푇푢푡푎푟횤 = 퐴푛푎푝푎푟푎	 × 퐹푎푖푧	푂푟푎푛횤	 × 푉푎푑푒 
퐹 = 퐵퐷 × 풾 × 퓃 
퐹 = 퐹푎푖푧	푇푢푡푎푟횤  
퐵퐷 = 퐴푛푎푝푎푟푎	(퐵푢푔ü푛푘ü	퐷푒ğ푒푟)  
풾 = 퐹푎푖푧	푂푟푎푛횤  
퓃 = 푉푎푑푒	(푣푎푑푒푙푒푟	푔ü푛푙ü푘, 푎푦푙횤푘	푣푒	푦횤푙푙횤푘	표푙푎푟푎푘	ℎ푒푠푎푝푙푎푛푚푎푡푎푑횤푟)  
 

퐹 =
퐴 × 푛 × 푡
100 	

(Yıllık faiz hesaplaması) 
 

퐹 =
퐴 × 푛 × 푡
1200 	

(Aylık faiz hesaplaması) 
 

퐹 =
퐴 × 푛 × 푡
36000 	

(Günlük faiz hesaplaması) 
 

Basit faizde gelecek değer: Vade sonunda hesaplanan faizin anaparaya 
eklenmesi ile gelecekte elde edilecek değere ulaşılmaktadır. 
퐺푒푙푒푐푒푘	푑푒ğ푒푟 = 퐴푛푎푝푎푟푎 + 푓푎푖푧 
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퐺퐷 = 퐵퐷 × 1 + (푖 × 푛)  
Örneğin, yıllık %10 faiz oranı üzerinden yatırılan 500 TL’nin 3 yıl sonraki 

değerini hesaplayalım; 
퐺퐷 = 500 × 1 + (0,10 × 3) = 650	푇퐿 

Bileşik faiz: Kazanılan faizin bir sonraki dönem anapara ve faize eklenmesi, 
başka bir deyişle faizin de faizinin hesaplanması bileşik faiz yöntemi olarak 
bilinmektedir. Yatırımcı belirli bir vade sonunda elde ettiği faizi çekmeden anaparaya 
işleterek faiz kazanmaya devam ediyorsa elde ettiği faizden de faiz kazanacağı için basit 
faiz yöntemine kıyasla daha fazla kazanacaktır. Bu yöntemde anapara her vade sonunda 
vade öncesindeki faiz oranı kadar artmaktadır. Bileşik faizin hesaplanmasında aşağıdaki 
eşitlikten yararlanılmaktadır (Ağırbaş, 2014:233); 
퐺퐷 = 퐵퐷 × (1 + 푖)  

Örneğin, yıllık %10 faiz oranı üzerinden yatırılan 100 TL üzerinden bileşik faiz 
hesaplamasına göre 3 yıl sonra elde edilecek tutar hesaplanacak olursa; 
퐺퐷 = 100 × (1 + 0,10)  
퐺퐷 = 133,10	푇퐿 

Bir yıl içindeki vade sayısı birden fazla olabilmektedir. Başka bir deyişle, 
anaparaya 3 ayda bir faiz işletilmesi mümkündür. Bu durumda faiz oranı yıllık vade 
sayısına bölünüp toplam vade süresi ile çarpılmaktadır; 

퐺퐷 = 퐵퐷 × 1 +
×

  (m = faiz ödeme sayısı) 
 
Örneğin, yıllık %15 faiz oranı üzerinden 1000 TL ile 4 ayda bir bileşik faiz 

hesaplamasına göre 3 yıl sonra elde edilecek miktar hesaplanacak olursa; 

퐺퐷 = 1000 × 1 +
0,15
3

×

 

퐺퐷 = 1.551,3	푇퐿 
  
İşletmeler, ellerinde bulundurdukları para ve benzeri varlıklar ile borçlarını 

ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Buna ek olarak vadeli mal veya hizmet satışı sonucu 
belirli bir ödeme planı doğrultusunda alacaklarını tahsil etmektedir. Paranın ödeme 
aracı olarak kullanıldığı bu durumlar için paranın zaman değerini belirleyici önemli bir 
araç olarak anüite hesaplamaları kullanılmaktadır. Anüite, belirli bir süre için yapılan 
eşit ödemeleri ifade etmektedir. Anüiteler iki farklı durumda hesaplanabilmektedir. 
Bunlar; ödemenin bugünkü (şimdiki) değerini belirleyen anüiteler ve ödemenin 
gelecekteki değerini belirleyen anüiteler olmak üzere iki durumda ele alınmaktadır 
(Poyraz, 2008:243). 

Anüitenin bugünkü değeri (Bugünkü değer faktörü anüite): Belirli bir süre 
boyunca, belirli bir iskonto üzerinden dönem sonlarında ödenecek tutarın bugünkü 
değerini gösterir. 

퐵퐷퐹퐴 = 퐴 ×	
(1 + 횤̇) − 1
(1 + 푖) × 푖  

    
퐵퐷퐹퐴 = 퐵푢푔ü푛푘ü	퐷푒ğ푒푟	퐹푎푘푡ö푟ü	퐴푛ü푖푡푒  
퐴 = 퐸ş푖푡	퐴푟푎푙횤푘푙푎푟푙푎	푌푎푝횤푙푎푛	Ö푑푒푚푒	푇푢푡푎푟횤  
푖 = 퐹푎푖푧	푂푟푎푛횤  
푛 = 퐷ö푛푒푚	푆푎푦횤푠횤  
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Örneğin, %10 faiz oranı üzerinden 5 yıl boyunca her yıl sonunda yatırılacak 
1000 TL’nin bugünkü değerini hesaplanacak olursa; 

퐵퐷퐹퐴 = 1000 ×
(1 + 0,10) − 1

(1 + 0,10) × 0,10 

 
퐵퐷퐹퐴 = 3.790	푇푙	 

Anüitenin gelecekteki değeri (Gelecek değer faktörü anüite): Belirli bir 
iskonto üzerinden, belirli bir süre boyunca her dönem sonunda ödenecek tutarın 
belirlenen sürenin sonundaki değerini gösterir. 

 

퐺퐷퐹퐴 = 퐴 ×
(1 + 푖) − 1

푖  
 

퐺퐷퐹퐴 = 퐺푒푙푒푐푒푘	퐷푒ğ푒푟	퐹푎푘푡ö푟ü	퐴푛ü푖푡푒  
퐴 = 퐸ş푖푡	퐴푟푎푙횤푘푙푎푟푙푎	푌푎푝횤푙푎푛	Ö푑푒푚푒	푇푢푡푎푟횤  
푖 = 퐹푎푖푧	푂푟푎푛횤  
푛 = 퐷ö푛푒푚	푆푎푦횤푠횤  

 
Örneğin, 6 ay boyunca %10 faiz üzerinden her ay sonunda ödenen 1000 TL’nin 

6 ay sonundaki değerini hesaplayalım. 

퐺퐷퐹퐴 = 1000 ×
(1 + 0,10) − 1

0,10  

 
퐺퐷퐹퐴 = 7.700	푇퐿 
 
3.10.1.2. İşletme Sermayesi Yönetimi ve Önemi 

 
Son yıllarda yaşanan gelişmeler hastanelerde işletme sermayesi yönetiminin 

önemini, başka bir deyişle cari varlıkların ve cari borçların yönetiminin hastanelerin 
kârlılığı için önemini artırmıştır. Mevcut talebi geri çevirmemek ve ödemelerde yaşanan 
gecikmelerle baş edebilmek için hastaneler işletme sermayesi yönetim süreçlerine önem 
vermek durumunda kalmıştır (Rauscher ve Wheeler, 2012:340). 

Alacak hesapları ve stoklar gibi cari varlıklara bağlanan para, genellikle faiz 
geliri kazanmamakta ve kısa vadeli borçla finansman gerektirmektedir. Etkili bir 
çalışma sermayesi yönetimi, hastanelerin mevcut varlıklarının miktarlarında ve 
finansmanında denge kurmaya olanak sağlamaktadır. Bu sayede elde edilen nakit 
girişleri kısa vadeli borçlanmayı azaltmak için kullanılabilmekte ve hastanenin finansal 
performansını artırmaya yardımcı olabilmektedir (Rauscher ve Wheeler, 2012:340). 

Bir hastanenin nakitleri, alacakları ve stokları üzerindeki kontrol gücünün, etkili 
bir işletme sermayesi yönetimine bağlı olduğu söylenebilmektedir. İşletme sermayesi 
yönetimi, cari varlıklar (dönen Varlıklar) ile cari pasifler (kısa vadeli yabancı 
kaynaklar) arasındaki ilişkinin yönetilmesi anlamına gelmektedir. Hastaneler işletme 
sermayesini kârlılık veya likidite odaklı yönetebilmektedir. Bu durum stoklar, alacak 
hesapları ve cari borçlar bakımından ele alındığında aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir 
(Upadhyay vd., 2015:1); 

 Stoklar için kısa vadede kârlılığa odaklanılması durumunda yüksek miktarda 
stok bulundurulması gerekir. Bu sayede yetersiz ilaç ve malzemeden dolayı 
hastaların geri çevrilmesi önlenebilmektedir. Likiditeye odaklanılması 
durumunda ise stoklara fazla nakit bağlamamak için stok seviyesinin düşük 
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tutulması gerekmektedir. Bu durum stok dönüş hızını artırabilmektedir 
(Upadhyay vd., 2015).  

 Alacak hesaplarında kârlılığa odaklanılması, hastanelerin hasta hacmini artırma 
yoluna gitmesi şeklinde açıklanabilmektedir. Örneğin, bir hastanenin ödeme 
süresi uzun olan bir sigorta grubuna hizmet sunmaya başlaması, tahsilatlar 
gecikse dahi hasta hacminde artış yaratacak, dolayısıyla kârlılık artabilecektir. 
Alacak hesaplarında likiditeye ağırlık verilmesi durumunda ise, geri ödeme 
süresi düşük olan bir sigortalı grubuna hizmet sunumu tercih 
edilmeyebilmektedir. Bu sayede alacak tahsilatlarında süre kısalabilmektedir 
(Upadhyay vd., 2015). 

 Cari borç hesaplarında kârlılığa odaklanılması, erken ödemenin sunmuş olduğu 
indirim fırsatlarından yararlanılması anlamına gelmektedir. Buna karşın 
likiditeye odaklanılması ise, ödeme süresinin mümkün olduğunca uzatılması 
olarak ifade edilebilmektedir (Upadhyay vd., 2015). 

 
3.10.1.3. İşletme Sermayesi Unsurlarının Yönetimi 

 
İşletme sermayesi unsurları genel olarak nakit yönetimi, alacak yönetimi ve stok 

yönetimi başlıkları altında incelenebilmektedir. Sağlık kurumları açısından bu 
unsurların yönetiminin öneminin ve kullanılan bazı yöntemlerin açıklanmasının faydalı 
olabileceği düşünülmektedir. 
 
3.10.1.3.(1). Nakit Yönetimi 

 
Tüm işletmeler elinde bulundurduğu fon ve nakitlerle iş gücü, tedarik, yatırım 

giderleri ile bazı yükümlülüklerini (vergi, sigorta vb.) karşılamak durumundadır. 
Nakitlerin diğer işletme sermayesi unsurları gibi belirli bir dönüşü (yatırım değeri) 
yoktur. Ancak bilanço eşitliği ilkesi (varlıklar=kaynaklar) gereği nakitlerin de belirli bir 
oranda finanse edilmesi ve yönetilmesi gerekir. Bunun temel sebebi eldeki her bir 
nakdin belirli bir fırsat maliyetine sahip olmasıdır. Nakit yönetiminin temel amacı ise, 
işletmenin normal faaliyetleri için gerekli olan nakit miktarını optimum düzeyde tutmak 
ve var olan nakitlerle işletme faaliyetlerini desteklemektir (Gapenski ve Pink, 
2007:540). 

Nakit yönetimi sağlık kurumları açısından sürekli bir döngü niteliği 
taşımaktadır. Bu bağlamda, sağlık kurumlarında bir nakit döngüsü sürecinin temel 
aşamalarının bilinmesi gerekmektedir. Bu aşamalar genel olarak; hastaların sağlık 
kuruluşuna başvuruları ve öncesi süreçlerini kapsayan “kayıt ve öncesi dönem”, hasta 
kabul ile birlikte teşhis ve tedavi işlemlerinin uygulandığı klinik süreçleri kapsayan 
“orta dönem” ve sunulan hizmetin sonucunda hasta faturalarının oluşması ve bunların 
tahsilini içeren “kapanış dönemi” olarak sıralanabilmektedir. Bu aşamaların sağlık 
kurumlarında nakit yönetimi açısından önemine kısaca değinilecek olursa aşağıdaki gibi 
ifade edilebilmektedir (Miller ve Marcinko; 2013:72); 

 Kayıt ve öncesi dönem: Tüm hastaneler, hasta alım sürecini daha iyi 
yönetebilmek için kayıt öncesi süreçleri önceden planlamalıdır. Bir hastanın 
demografik bilgileri ile ödeme kaynağının doğrulanması kayıt sürecinin önemli 
unsurları arasında yer almaktadır. Kayıt sırasında herhangi bir hata yapılması 
durumunda tahsilatta sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durum nakit döngüsünde 
olumsuz etki yaratabilmektedir (Miller ve Marcinko, 2013). 
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 Orta dönem: Hastaneler, hasta süreçlerinde yaşanan komplikasyonlar ve eşlik 
eden hastalıklar için doğru bir dokümantasyon süreci uygulamalıdır. 
Dokümantasyon süreçlerinde artan standardizasyon gerekliliklerini sağlayarak 
hastaya sunulan hizmetleri doğru bir şekilde belgelemelidir. Belgeleme 
sürecindeki belirsizlikler hastaneye zaman kaybına ve tahsilat riskine neden 
olabilmektedir. Bu da nakit döngüsünü olumsuz etkileyebilmektedir (Miller ve 
Marcinko, 2013). 

 Kapanış dönemi: Nakit döngüsünde önemli olan yalnızca bir hastanın aldığı 
hizmetlerin doğru bir şekilde belgelenmesi değil, ayrıca sunulan hizmetin 
sonunda oluşan faturaların geri ödenmesiyle ilgili sonuçların takip edilmesidir. 
Bunu sağlayacak etkili faturalama otomasyon ve sistemlerinin kurulması, 
hastanelerin faturalarını kayıp yaşamadan tahsil etmesine olanak 
sağlayabilmektedir (Miller ve Marcinko, 2013). 
Nakit döngüsü yönetimi hastaneler için sektördeki değişken dinamikler ve bazı 

eğilimlerden etkilenmektedir. Gerçek zamanlı işlemler, hasta odaklı sağlık hizmetleri, 
yasal düzenlemeler ve geri ödeme yapıları bunlardan bazılarıdır. Başarılı sonuçlara 
ulaşmak için insanların, süreçlerin, süreçleri desteklemek için kullanılan teknolojilerin 
ve süreçlerin gerçekleştirildiği ortamın dengeli bir kombinasyonu kullanılmalıdır. 
Bunun için ölçülebilir alanlarda gerekli performans ölçütlerinin geliştirilmesi önem arz 
etmektedir. Bu ölçütler nakit döngüsünün her aşamasında uygulanarak en iyi uygulama 
standartlarına ulaşılmalıdır (Miller ve Marcinko, 2013:80).   

Nakit yönetimine ilişkin finansal yönetim alanında kullanılan yöntemlerden 
bazıları; Baumol Modeli, Berenak Modeli ve Miller-Orr Modeli olarak bilinmektedir 
(Ceylan, 2003). 

Baumol modeline göre bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi, nakit girişleri 
ve nakit çıkışları arasındaki dengenin kurulmasına bağlıdır. Baumol modeli, işletmenin 
nakit girişleri ile nakit çıkışlarının sürekli ve tahmin edilebilir olduğu varsayımına 
dayanmaktadır. Modele göre işletmenin ihtiyaç duyduğu optimal nakit ihtiyacının 
belirlenmesinde, işletmenin nakit olarak elinde bulundurduğu sermayenin maliyeti ve 
sağlanacak toplam nakit için ödediği tedarik giderleri dikkate alınarak aşağıdaki gibi 
formüle edilmiştir (Ceylan, 2003:257). 
 

푄 =
2퐶퐵
퐾  

 
Q= Optimum nakit düzeyi 
C= Sağlanan toplam nakit için ödenen sabit tedarik giderleri 
B= İşletmenin gelecek dönemdeki nakit talebi 
K= Nakit olarak tutulan sermayenin maliyeti 
 

Beranek modeline göre mevcut nakitlerin kasada tutulacak kısmı ile menkul 
kıymetlere yapılacak yatırım tutarı belirlenerek optimal çözüme ulaşılması 
amaçlanmıştır. Baumol modelinden farklı olarak bu modelde, beklenen nakit 
girişlerinin olasılık dağılımı ile nakit yetersizliğinin işletmeye maliyetinin bilindiği 
varsayılmaktadır. Ayrıca nakit girişlerinin sürekli olduğu ve nakit çıkışlarının belirli 
günlerde olduğu varsayılmaktadır (Ceylan, 2003:258). 
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Grafik 3.1. Beranek Modeli, (Ceylan, 2003). 

 
Miller-orr modeline göre, işletmelerde net nakit hareketleri, gerek tutar gerekse 

de yön olarak tesadüfi bir şekilde değişmektedir. Nakit akışlarının tesadüfi olarak 
pozitif veya negatif olarak değişebileceği, gözlem sayısı arttıkça net nakit akımlarının 
normal dağılım göstereceği varsayılmıştır. Modelin kullanılması kolaydır. Ancak 
modelin varsaydığı nakit giriş ve çıkışlarının tamamen tahmin edilemez olduğu durumu 
kullanımını sınırlandırmaktadır (Ceylan, 2003:259). 
 
3.10.1.3.(2). Alacak Yönetimi  

 
Genel olarak tüm işletmeler kredili satıştan ziyade nakit satışı tercih 

etmektedirler. Ancak rekabet baskıları işletmeleri kredili satış yapmaya zorlamaktadır. 
Bu sorun sağlık hizmet sektöründe üçüncü taraf ödeyicilerin varlığından dolayı daha 
büyük önem taşımaktadır. Hastaneler ağırlıklı olarak üçüncü taraf ödeyicilerin 
düzenlemelerine bağlıdır. Kredili satışlarda mal ve hizmet satıldığında, daha sonra tahsil 
edilmek üzere alacak hesaplarına kaydedebilmektedir. Daha sonra üçüncü taraf 
ödeyicilerden yapılan tahsilatlar bu hesaplardan düşülmektedir (Gapenski ve Pink, 
2007:547). 

Herhangi bir zamanda toplam alacaklar iki faktörle belirlenebilmektedir. 
Birincisi kredili satışların miktarıdır. İkincisi de satış ve tahsilat arasında geçen süredir. 
Alacak yönetiminde önemli bir unsur, alacakların tahsilatına kadar geçen sürede oluşan 
toplam kredili satışların belirli bir maliyetinin olmasıdır. İşletmeler diğer işletme 
sermayesi unsurları gibi alacak hesaplarını da finanse etmektedir. İşletmenin alacak 
hesaplarını finanse ettiği kısa vadeli kaynaklar için katlandığı faiz yükü alacak 
hesaplarının maliyetini oluşturmaktadır (Gapenski ve Pink, 2007:548). Örneğin, bir 
hastanenin sunduğu hizmet karşılığı üçüncü taraf ödeyiciden oluşan alacaklarının 
maliyeti, tedarikçi firmaların vadeye göre uygulamış olduğu faiz oranı olarak kabul 
edilebilmektedir. 

Bir satış nakit olarak yapılmışsa, kâr elde edilmiş demektir. Satış kredili olarak 
yapılmışsa tahsilat gerçekleşene kadar kâr edilemez. Bu nedenle sağlık kurumları finans 
yöneticileri, alacak hesaplarını yakından takip ederek tahsilat sorunlarına çözüm 
üretmelidir (Gapenski ve Pink, 2007:548). 

Alacak yönetiminin genel ilkeleri tüm işletmeler için geçerli olmakla birlikte, 
sağlık hizmeti sağlayıcıları alacak yönetiminde kendine has sorunlarla karşılaşmaktadır. 
En belirgin sorun, üçüncü taraf ödeyicilerden kaynaklana faturalama sürecindeki 
karmaşıklıklardır. Örneğin, tüm müşteriler için geçerli olan tek bir faturalandırma 
sistemi kullanmak yerine, hastaneler, farklı ödeme metodolojilerini kullanan birçok 

Para Mevcudu 
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farklı kamu ve özel sigorta şirketinin kural ve yönetmeliklerine uymak zorundadırlar. 
Birden fazla ödeme kuruluşunun varlığı nedeniyle hastaneler, faturalama ve takip 
faaliyetleri ile ilgili karmaşıklıklarla yüz yüze gelebilmektedir. Bunun sonucunda ise 
yüksek hata oranlarıyla karşılaşan hastaneler, faturaların zamanında toplanmasında da 
büyük zorluk çekmektedir (Gapenski ve Pink, 2007:549). Bu nedenle sağlık kurumları 
yöneticileri, üçüncü taraf ödeyicilerle aralarında ödeme ilişkisi oluşturan sözleşme 
ilkelerine vakıf olmalı ve sözleşme ilişkilerini iyi bir şekilde yönetebilmelidir. 
 
3.10.1.3.(3). Stok Yönetimi  

 
Sağlık kurumlarında stok türleri tıbbi stoklar ve diğer stoklar olarak iki grupta 

incelenebilmektedir. Tıbbi stoklar genel olarak; ilaçlar, tıbbi sarf malzemeleri, 
laboratuvar malzemeleri, tıbbi gazlar, radyoaktif malzemeler, kan ve kan ürünleri ve 
diğer tıbbi stoklar şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Diğer stoklar ise, genel yönetim 
faaliyetleri ile ilişkili olan; büro malzemeleri, temizlik malzemeleri, ısıtma malzemeleri, 
akaryakıt ve yağlar, bakım onarım malzemeleri ve diğer malzemeler olarak 
sınıflandırılabilmektedir (Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013:103). 

Hastanelerde genelde ilaç stok sistemi, ilaçların tutulduğu merkezî ve merkezî 
olmayan depoların karışımından oluşan bir sistemdir. Diğer üretim işletmeleriyle 
karşılaştırıldığında, ilaç maliyeti ile gerekli hizmet sunumu arasında denge kuracak bir 
satış kararı konusu, hastaneler için daha karmaşık ve zor bir süreçtir. İlaç stok 
miktarının düşük tutulması, hekimlerin memnuniyetsizliğinin artmasına, dolayısıyla 
hizmet sunumunda gecikmeler yaşanması gibi işlem performansının azalmasına neden 
olabilmektedir. Hatta ilaç stok miktarındaki yetersizlik hastaların ölümü ile 
sonuçlanabilmektedir. Öte yandan, stok fazlalığı maliyetleri aşırı bir şekilde 
yükseltebilmekte, bazı ilaçların fiyatının yüksek olması, amortisman maliyeti ve 
bozulma riski nedeniyle oluşacak maliyetlerle birlikte faiz maliyetlerini de artıracağı 
için, toplam maliyetlerde aşırı bir artışa neden olabilmektedir. Kalite ölçütleri 
(zamanında tedavi, yeterli miktarda hizmet ve profesyonel standartların karşılanması) 
ile maliyetler arasında uygun bir dengenin kurulması, şüphesiz, hastanelerin karşı 
karşıya olduğu ana lojistik zorluklardan biridir. Bu nedenle hastaneler stok kontrol 
yöntemlerinde gerekli performans standartlarını oluşturmak için dört temel alana 
odaklanmak durumundadır. Bunlar (Vries, 2012:62); 

 Hastanelerin stok depolama ve dağıtım hizmetlerini yürüttüğü “fiziksel 
sistemler” 

 Stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyede stok arz ve talep seviyesi arasındaki 
dengeyi eşzamanlı olarak sağlayacak “planlama ve kontrol sistemleri” 

 Planlama ve kontrol aşamasında gerekli verilerin elde edilebileceği “bilgi 
sistemleri” 

 Ve tüm sistemlerin düzenli bir şekilde işlemesini sağlayacak “örgütsel 
sistemler”. 
Tıbbi stoklar sağlık kurumları stokları arasında ayrı bir öneme sahiptir. Bunun 

nedeni, tıbbi stokların hizmet sunumu için temel hammadde olma özelliği 
taşıyabilmeleridir. Tıbbi stoklar genel olarak diğer stok türlerine göre kullanım ömrü 
daha kısıtlı olan stok grubunu oluşturmaktadır. Özellikle kan ve kan ürünleri stok grubu 
buna örnek verilebilir. Kan ürünleri stok grubuna ilişkin talebi karşılayabilecek şekilde 
en uygun kararın verilmesi hastaneler için önemli stok yönetimi konuları arasında yer 
almaktadır. Yöneticilerin bu tarz kararları alabilmesi profesyonel bir tedarik zinciri 
yönetimine bağlıdır. Tedarik zinciri yönetiminde amaç, minimum kullanım ömrü ile 
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talebi karşılayabilecek seviyede optimal stok miktarını belirlemektir (Duan ve Liao, 
2013:659). 

Son yıllarda sağlık sektöründe artan rekabet, hasta odaklı hizmet sunumu ve 
girdi temininde yaşanan sorunlar gibi gelişmeler sağlık kurumlarında tedarik zinciri 
yönetimi uygulamalarını gündeme getirmiştir (Kwon vd., 2016; Voland vd., 2017). 
Tedarik zinciri bir satın alma yönteminden çok (Kwon vd., 2016:423) ürün, hizmet ve 
bilgi akışının yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle tedarik zinciri 
yönetimi; ürün ve hizmetin tedarikçiden nihai kullanıcı olan müşteriye ulaşıncaya kadar 
akışının izlenmesi ve yönetimi olarak ifade edilebilmektedir (Giunipero ve Brand, 
1996:30).  

Tedarik zinciri yönetimi, sağlık kurumları için stok maliyetlerini kontrol altına 
almaya ve hasta bakım kalitesini iyileştirmeye olanak sağlayan bazı araçlara sahiptir. 
Bunlardan biri “tedarikçi ilişkileri yönetimi” dir. Geleneksel tedarik yöntemlerindeki 
pazarlık olgusunun aksine bu yöntem, tedarikçiler ve alıcılar arasındaki iş birliği 
temeline dayanmaktadır. Bu yöntem iyi bir şekilde uygulandığı takdirde; sağlık 
kurumları ile stratejik öneme sahip tedarikçiler arasında proaktif bir uyum sağlanması 
ve bu sayede yeniliklerin takibinin kolaylaşması, dolayısıyla, zamandan tasarruf ederek 
hem hasta bakım kalitesinin iyileşmesi hem de rekabet ve maliyet üstünlüğü 
kazanılması gibi avantajlara sahiptir. Bir diğer araç “lojistik yönetimi” dir. Lojistik 
yönetimi, ürünlerin taşınması ve depolanması sorunlarına çözüm üreten bir yaklaşımdır. 
Sağlık kurumları stok depolamak için geniş alanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle 
stok seviyesinin kontrol edilmesi ve miadı dolan ürünlerin tespiti zorlaşmakta ve israfa 
bağlı olarak maliyetler artmaktadır. Ayrıca bu durum ciddi bir alan ve zaman kaybına 
yol açmaktadır. Lojistik yönetimi; üretici, dağıtıcı ve sağlık kurumu arasında interaktif 
bilgi paylaşımı esasına dayanan bir araçtır. Bu yönteme göre üretici, dağıtıcının stok 
seviyesini, dağıtıcı da sağlık kurumunun stok seviyesini kontrol edebilir. Bu sayede stok 
seviyesine göre önceden planlama yapılarak talep edilen miktarda ve zamanda sağlık 
kurumlarının gereksinimleri karşılanabilmektedir (Kwon vd., 2016).  

Sağlık kurumlarında yüksek maliyetli stokların kullanıldığı bilinmektedir. Stok 
maliyetlerinin etkisini göz önünde bulunduran ve yaygın olarak kullanılan 
yöntemlerden biri de “Ekonomik Sipariş Miktarı” yöntemidir. ESM yöntemi; stok 
kullanım hızının sabit olduğu ve tedarik süresinin her sipariş için değişmediği 
varsayımına dayanmaktadır (Akgüç, 2013:305). ESM yönteminde, toplam maliyeti 
minimize edecek stok bulundurma giderleri ile sipariş giderleri arasında denge 
sağlanması koşuluyla optimum sipariş miktarının elde edilebileceği ön görülmektedir. 
Aşamalarıyla birlikte bir örnek üzerinden aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir (Okka, 
2015); 

Örneğin bir işletmenin; 
1. Gelecek yıl ihtiyaç duyduğu malzeme miktarı 150.000 adettir. 
2. Her bir birim malzemenin maliyeti 5 TL’dir. 
3. Tedarik için her defasında 500 TL sipariş gideri yapılmaktadır. 
4. Stok bulundurma maliyeti malzeme değerinin %10’udur.  

Bu durumda; 
a) Stok bulundurma maliyeti nedir? 
b) Optimum sipariş miktarı ne kadardır? 
c) Kaç kez sipariş verilir? 
d) Yıllık ortalama stok ne kadardır? 
e) Yıllık sipariş gideri ne kadardır? 
f) Yıllık bulundurma gideri ne kadardır? 
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g) Toplam stoklama gideri ne kadardır? 
Öncelikle çözümü belirleyebilmek için formüller ifade edilecek olursa; 

 Toplam stoklama giderleri = sipariş giderleri + bulundurma giderleri 
 Sipariş giderleri = yıllık sipariş sayısı × her sipariş gideri 

퐺 =
퐷
푄 × 푆  

 
 Bulundurma gideri = Ort. stok × birim başına bulundurma gideri 

퐺 =
푄
2 × 퐶  

 
 Toplam giderler 

푇 =
퐷
푄 × 푆 +

푄
2 × 퐶  

 
 Ekonomik sipariş miktarının bulunması için bulundurma gideri ile sipariş 

giderinin eşitlenmesi ve Q’ ya göre türevinin alınması halinde; 

푄 =
2 × 푆 × 퐷

퐶  

 
 Sipariş sayısı = Yıllık sipariş miktarı / Ekonomik sipariş miktarı 

푁 =
퐷
푄 

 
 Sipariş süresi 

푇 =
360
푁  

 
푄 = 퐸푘표푛표푚푖푘	푠푖푝푎푟푖ş	푚푖푘푡푎푟횤	(푏푖푟푖푚) 
퐺 = 푆푖푝푎푟푖ş	푔푖푑푒푟푖 
퐺 = 퐵푢푙푢푛푑푢푟푚푎	푔푖푑푒푟푖 
푇 = 푇표푝푙푎푚	푔푖푑푒푟	(푏푢푙푢푛푑푢푟푚푎 + 푠푖푝푎푟푖ş) 
퐷 = 푌횤푙푙횤푘	푡푎푙푒푝	푚푖푘푡푎푟횤	(푏푖푟푖푚) 
푆 = 푆푖푝푎푟푖ş	푣푒푟푚푒	푔푖푑푒푟푖 
퐶 = 푆푡표푘	푏푢푙푢푛푑푢푟푚푎	푔푖푑푒푟푖	(푏푖푟푖푚) 
푄
2 = 푂푟푡푎푙푎푚푎	푠푡표푘	푚푖푘푡푎푟횤 
푁 = 푌횤푙푙횤푘	푠푖푝푎푟푖ş	푠푎푦횤푠횤	(푘푎ç	푘푒푧) 
푇 = 푌횤푙푙횤푘	표푝푡푖푚푎푙	푠푖푝푎푟푖ş	푔ü푛ü 
 

a) Birim başına stok bulundurma maliyeti = 5×%10 = 0,5 TL 
b) Optimum sipariş miktarı; 

푄 =
2 × 500 × 150.000

0,5 = ~17.320,50 

a. Kaç kez sipariş verileceğini bulmak için; 
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푁 =
150.000
17.320,50 = 8,66	Kez	sipariş	verilir 

 

푇 =
360
8,66 = 41	günde	bir	sipariş	verilir 

 
b. Yıllık ortalama stok; 

 

푄 2⁄ =
17.320,50

2 = 8.660,25 
 

c. Yıllık sipariş gideri; 
 

퐺 =
150.000
17.320,50 × 500 = 4.330	푇퐿 

 
d. Yıllık bulundurma gideri; 

 

퐺 =
17.320,50

2 × 0,5 = 4.330	푇퐿 
 

e. Toplam stoklama gideri = 2×4.330 = 8.660 TL    
 
3.10.1.4. İşletme Sermayesi Gereksiniminin Belirlenmesi 

 
Tüm işletmelerde olduğu gibi sağlık kurumları için de işletme sermayesi 

yönetimi (nakit, stoklar, alacaklar, kısa süreli krediler) önem arz eden konular arasında 
yer almaktadır. Sağlık kurumları hizmet üretimi için bina, arsa ve tıbbi cihaz gibi duran 
varlıklara ihtiyaç duyabildiği gibi gelir elde edebilmek için bunları dönen varlıklarla 
birleştirmeye ihtiyaç duymaktadır (Alparslan, 2015:319).  

İşletme sermayesi gereksiniminin belirlenmesinde finansal yönetim alanında 
kullanılan bazı yöntemler; “Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi”, “Günlük Gider Tutarı 
Yöntemi” ve “Schmallenbach Eşitliği Yöntemi” olarak aşağıda açıklanmıştır (Poyraz, 
2008:271). 

Faaliyet veya çalışma devri katsayısı, belirli bir dönemi kapsayan (genellikle 1 
yıl=365 gün) sürenin, işletmenin faaliyetlerini tamamlayabilmesi için geçen süreye 
bölünmesi ile elde edilen katsayıdır. Faaliyetler için katlanılan toplam maliyetin bu 
katsayıya bölünmesi ile brüt işletme sermayesi ihtiyacı hesaplanmaktadır (Aksoy ve 
Yalçıner, 2008:109). 

Örneğin, toplam maliyeti 100.000 TL, faaliyetlerin tamamlanması için geçen 
toplam süresi (stok devir süresi, alacak devir süresi, nakit devir süresi) 90 gün olan bir 
hastanenin faaliyet devri katsayısı yöntemine göre brüt işletme sermayesi ihtiyacı 
hesaplanacak olursa (1 yıldaki gün sayısı 360 olarak alınmıştır); 

퐹퐷퐾 =
360

Faliyet	Tamamlama	Süresi 

    
FDK = Faaliyet Devri Katsayısı 
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퐹퐷퐾 = 	
360
90 = 4 

 

Brüt	İşletme	Sermayesi	İhtiyacı =
100.000
퐹퐷퐾 = 4 = 25.000	푇퐿 

 
Bu yönteme göre net işletme sermayesi ihtiyacı ise, günlük ortalama maliyet 

(100.000/360= 277,78 TL) ile faaliyetlerin tamamlanması için geçen süre çarpılarak 
hesaplanmaktadır (277,78×90=25.002 TL). Para çıkışı gerektirmeyen bir gider unsuru 
olan amortismanların toplam maliyetlerden çıkarılması ile bu yöntemde daha doğru bir 
sonuç alınabileceğini dikkate almak gerekmektedir (Aksoy ve Yalçıner, 2008:109). 

Günlük gider tutarı yöntemi, faaliyet devri katsayısı yönteminin eksikliğini 
giderici bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu yönteme göre işletme sermayesi ihtiyacı, 
maliyet unsurlarının (hammadde ve malzeme, işçilik, genel üretim, finansman ve genel 
yönetim) üretim sürecine katılma aşamaları temel alınarak hesaplanmaktadır. Kâr ve 
amortisman tutarları, hesaplamada ilgili kalemlerden düşülmekte ya da hesaplamaya 
dahil edilmemektedir. Ayrıca faaliyet tamamlanma süreleri dikkate alınmaktadır. Buna 
ek olarak vadeli alışların yaratacağı krediler son aşamada hesaplamadan düşülmektedir. 
Bu yöntem bir tablo yardımıyla ele alınacak olursa (Aksoy ve Yalçıner, 2008:111); (Kar 
ve amortisman faktörleri dikkate alınmamıştır). 

 
Tablo 3.6. Maliyet Unsurlarına İlişkin Günlük Ortalama Harcama Tutarı 

Maliyet Unsurları Tutar Ortalama Günlük Maliyet 
Harcamaları 

Hammadde ve malzeme 100.000/365 273.973 
İşçilik giderleri 60.000/365 164.384 
Genel üretim giderleri 50.000/365 136.986 
Amortisman giderleri 30.000/365 82.192 
Finansman giderleri 80.000/365 219.178 
Toplam Üretim Maliyeti 320.000/365 876.712 
Genel yönetim ve satış giderleri 40.000/365 109.589 
Toplam Maliyet 360.000/365 986.301 
Kar 50.000/365 136.986 
Toplam Satış 410.000/365 1.123.288 

 
Tablo 3.6’da görüldüğü üzere ortalama günlük maliyet harcamaları 

belirlendikten sonra, maliyet unsurları üretime katılma aşamasına göre 
hesaplanmaktadır. Maliyet unsurları ile birlikte diğer işletme sermayesi unsurları olan 
kasa ve banka ile alacaklar da hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar sonucunda her bir 
kalem faaliyet tamamlanma süreleri ile çarpılarak brüt işletme sermayesi gereksinimi 
bunların toplamı olarak ifade edilmektedir. Tablo 3.7’de bu hesaplama adımları 
gösterilmişti 

Tablo 3.7. Brüt İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması 

 Günlük 
Harcama 

Faaliyet 
Devir 
Süresi 
(sermaye 
bağlılık 
süresi) 

İşletme Sermayesi 
Unsurlarının 
Ortalama Tutarı 

Hammadde ve malzeme 273.973 10 2.739.730 

Yarı mamuller (Hammadde ve malzeme ile 
işçilik giderlerinin tamamı; genel üretim 616.439 20 12.328.780 
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giderleri ve finansman giderlerinin yarısı 
alınarak hesaplanmıştır; Amortisman unsuru 
göz ardı edilmiştir ) 
Mamuller (Yarı mamullerin tamamı; genel 
üretim giderleri ve finansman giderlerinin 
diğer yarısı alınarak hesaplanmıştır; 
Amortisman unsuru göz ardı edilmiştir) 

794.521 20 15.890.420 

Alacaklar (Toplam maliyet alınmış; kar ve 
amortisman unsuru göz ardı edilmiştir)  904.109 30 27.123.270 

Kasa ve Banka=Toplam Satışlar (Kar ve 
amortisman unsuru göz ardı edilmiştir. 904.109 10 9.041.090 

İşletme Sermayesinin Ortalama Tutarı   67.123.290 
    
Hammadde ve malzemelerin satın alınmasında işletmeye tanınan ödeme vadesi 

60 gün olması durumunda, net işletme sermayesinin hesaplanmasında kısa vadeli 
kredilerin indirilmesi gerekmektedir. Tablo 3.8’de bu hesaplama gösterilmiştir. 

 
Tablo 3.8. Satıcı Kredisinin Hesaplanması 

 Günlük Harcama Satıcıların Tanıdığı 
Vade Satıcı Kredisi 

Hammadde ve malzeme 273.973 60 16.438.380 
 
Satıcı kredisinin brüt işletme sermayesi ihtiyacından düşülmesiyle net işletme 

sermayesi hesaplanmaktadır. Buna göre net işletme sermayesi; 67.123.290 – 16.438.380 
= 50.684.910 TL olarak hesaplanır. 

Schmallenbach yöntemi, aldığı mamulleri hiçbir katkı yapmaksızın aldığı gibi 
satan ve sadece genel giderleri bulunan alım-satım işletmelerinde kolay uygulanan bir 
yöntemdir. Yöntem Alman iktisatçı Schmallenbach tarafından geliştirilerek formüle 
edilmiştir. Bu yönteme göre; maliyet tutarının, alıcılara tanınan vade ile satıcıların 
işletmeye tanıdığı vade arasındaki farka isabet eden ve finansman ihtiyacı oluşturan 
kısmına, genel giderlerin satış tahsilatına kadar geçen süre içinde ödenebilmesi için 
gerekli tutar eklenerek sermaye ihtiyacı hesaplanmaktadır (Aksoy ve Yalçıner, 
2008:114);  

푆 = 푆 + 1 −
퐾
100 × 퐻 ×

푉 − 푉
12 + 퐺 ×

푉
12	

  
푆 	= İş푙푒푡푚푒	푠푒푟푚푎푦푒푠푖	푡푢푡푎푟횤 
푆		 = 푂푟푡푎푙푎푚푎	푠푡표푘	푡푢푡푎푟횤 
퐾 = 푆푎푡횤ş	ü푧푒푟푖푛푑푒푛	푠푎ğ푙푎푛푎푛	푏푟ü푡	푘푎푟	표푟푎푛횤 
퐻 = 푌횤푙푙횤푘	푠푎푡횤ş	푡푢푡푎푟횤 
퐺 = 푌횤푙푙횤푘	푔푒푛푒푙	푔푖푑푒푟푙푒푟 
푉 = 푆푎푡횤푐횤푙푎푟횤푛	푡푎푛횤푑횤ğ횤	푣푎푑푒	(푎푦) 

푉 = 푀üş푡푒푟푖푙푒푟푒	푡푎푛횤푛푎푛	푣푎푑푒	(푎푦) 
Örneğin, X Hastanesinde ortalama stok tutarı 200.000 Tl, satış hasılatı 750.000 

TL ve satılan hizmet maliyeti 500.000 TL olsun. Hastanenin sigorta kuruluşlarından 
fatura tahsil etmesi için geçen süre (satış vadesi) 60 gün, tedarikçilerin hastaneye 
tanıdığı ödeme vadesi 45 gün olsun. Hastanenin genel yönetim giderlerinin de 50.000 
TL olması durumunda işletme sermayesi gereksinimi hesaplanacak olursa;  

Brüt Kar = Satış Hasılatı – Satışların Maliyeti 
Brüt Kar = 750.000 – 500.000 = 250.000 TL 
Satışlar Üzerinden Brüt Karlılık Oranı = 250.000/750.000×100 = 33 
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푆 = 200.000 + 1 −
33
100 × 750.000 ×

60 − 45
360 + 50.000 ×

60
360 

 
푆 = 208.350	푇퐿	(Hastanenin	İşletme	Sermayesi	Gereksinimi) 
 

Hastanenin kasasında 5.000 TL nakit bulunması durumunda, bu tutarın da 
eklenmesi gerekir. Buna göre; 

İşletme Sermayesi Gereksinimi = 208.350 + 5.000 = 213.350 TL 
 
3.10.1.5. Duran Varlık Yatırım Türleri ve Önemi 

 
Sağlık kurumlarının sahip olduğu varlıklar dönen varlık ve duran varlık grupları 

olarak iki ana başlık altında incelenebilmektedir. Her iki varlık grubunun yönetiminde 
bu varlıklara yapılacak yatırımlar açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Duran 
varlık yatırımları sabit sermaye yatırımı olarak bilinmektedir. Bu yatırımların dönen 
varlıklara, başka bir deyişle işletme sermayesine yapılan yatırımlardan farklılık arz eden 
noktaları duran varlık yatırımlarının öneminin anlaşılmasını sağlayabilmektedir 
(Akbulut ve Doğanay Payzıner, 2013). 

Duran varlık yatırımları diğer varlıklara nazaran daha pahalı yatırımlardır. 
Ayrıca dönen varlık yatırımları birbirinden bağımsız olarak yapılabilirken duran varlık 
yatırımları birbirinden ayrılamayacak bir bütünlük oluşturmaktadır. Örneğin bir 
kardiyoloji hizmeti sunumu bir bütün olarak EKG, Eforlu EKG, EKO ve Koroner 
Anjiyografiye ihtiyaç duyarken ilaç ve tıbbi malzemeler için birbirinden bağımsız 
yatırımlar yapılabilmektedir. Duran varlık yatırımlarının genellikle bir yıldan daha uzun 
süreleri kapsaması ve yenilik ve kapasite artırımı konularını içermesi nedeniyle sahip 
oldukları risk daha yüksektir. Bu nedenle yapılacak yatırımlara ilişkin kararlar 
alınmadan önce eldeki varlıkların verimli ve etkili olarak kullanılıp kullanılmadığının 
belirlenmesi gerekmektedir. Duran varlık yatırımları arasında maddi duran varlık 
yatırımları önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda sağlık kurumlarında duran varlık 
yatırımlarının hangi alanları kapsayacağı aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Akbulut ve 
Doğanay Payzıner, 2013); 

 Pazar genişletmeye veya hizmet çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar, sağlık 
kurumunun mevcutta sunduğu hizmetlerin yenilenmesi veya çeşitlendirilmesine 
yönelik olarak; yeni birimler, yeni donanımlar ve yeni cihazlar için yapılan 
yatırımlardır (Akbulut ve Doğanay Payzıner, 2013). 

 Bakım ve onarım ile ilgili yatırımlar, eskiyen, yıpranan veya verimsiz hale 
gelen bir duran varlığın bakım ve onarımı ile ilgili yatırımlardır (Akbulut ve 
Doğanay Payzıner, 2013). 

 Tasarruf sağlamaya yönelik yatırımlar, yenilenen teknoloji sayesinde birden 
fazla hizmeti bir arada barındıran sistemlere yönelik yatırımlardır (Akbulut ve 
Doğanay Payzıner, 2013).  

 Diğer yatırımlar, sağlık kurumunun gelirlerine katkısı olmayan ya da çok az 
olan, yasal düzenlemeler veya sosyal bir amaç nedeniyle yapılan yatırımlardır 
(Akbulut ve Doğanay Payzıner, 2013). 

 
3.10.1.6. Duran Varlık Yatırımlarının Değerlendirilmesi: Sermaye Bütçelemesi 

 
Sağlık kurumları teknoloji ve rekabet gibi değişen çevresel koşullara ayak 

uydurabilmek için tıbbi cihaz, ameliyathane, laboratuvar, yoğun bakım ve ayaktan 
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bakım üniteleri gibi pahalı girdilere yatırım yapmak durumundadır. Bu yatırımların 
amacı, sağlık kurumlarının tüm paydaşlarının beklentilerine doğru zamanda doğru 
şekilde karşılık verebilmesini sağlamak ve bu sayede varlıklarını sürdürülebilir 
kılmaktır. Bu kapsamda yatırımların hangi yolla yapılacağı, başka bir deyişle hangi 
sermayenin kullanılacağına ilişkin verilecek kararlar büyük önem arz etmektedir. Duran 
varlık yatırımlarına ilişkin bu kararlar genel olarak sermaye bütçelemesi adı altında 
incelenmektedir (Ağırbaş, 2014:300). 

Sermaye bütçelemesi, sağlık kurumlarının hizmet sunum sürecinde ihtiyaç 
duyduğu maddi duran varlıklara ilişkin yatırımlardan elde edilecek nakit girişlerinin ve 
nakit çıkışlarının değerlendirildiği bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bu sürecin 
aşamaları kısaca aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Ağırbaş, 2014:301); 

1. Yatırım projelerinin niteliğinin belirlenmesi 
2. Niteliği belirlenen yatırıma ilişkin fiili maliyet hesaplamalarının yapılması 
3. Yatırımın gerçekleşme zamanı, geri dönüşü ve ekonomik ömrünün belirlenmesi 
4. Yatırımın sağlayacağı gelir, üretim, verimlilik ve tasarruf artışlarının 

belirlenmesi 
5. Nakit akış riskleri ve olasılık dağılımlarının belirlenmesi 
6. Yatırım sermayesinin maliyetinin belirlenmesi 
7. Yatırımın net nakit akışlarının bugünkü değerinin hesaplanması 
8. Uygun olan bir ya da birden fazla yatırımın değerlendirilerek kabul ya da 

reddine ilişkin kararların alınması 
9. Kabul edilen yatırımların öncelik sırasının belirlenmesi ve yatırımın 

gerçekleşmesi 
Yatırım sürecine ilişkin bir kabul ya da öncelik sıralamasında genel olarak 

sermaye bütçeleme yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu yöntemler paranın zaman 
değerini göz önünde bulunduran ve bulundurmayan yöntemler olarak iki başlık altında 
incelenmektedir. Bunlardan; “Yatırımın Ortalama Kârlılığı Yöntemi ve Geri Ödeme 
Süresi Yöntemi” paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemlerdir. “Net Bugünkü 
Değer Yöntemi, İç Kârlılık Oranı Yöntemi, Kârlılık Endeksi Yöntemi, Maliyet Fayda 
Endeksi Yöntemi ve Ekonomik Katma Değer Yöntemi” ise paranın zaman değerini göz 
önünde bulunduran yöntemlerdir (Ağırbaş, 2014:303); 

Yatırımın ortalama karlılığı yöntemi: Bu yöntem uygulanması kolay bir 
yöntemdir. Yönteme göre her yatırım projesinin sağladığı net kâr toplamı projenin 
toplam yatırım tutarına bölünerek birim yatırım tutarının kârlılığı hesaplanmaktadır. 
Bunun sonucunda kârlılığı en yüksek proje tercih edilmektedir (Akbulut ve Doğanay 
Payzıner, 2013:119). 
 

푌푎푡횤푟횤푚횤푛	푂푟푡푎푙푎푚푎	퐾â푟푙횤푙횤푘	푂푟푎푛횤 =
푌횤푙푙횤푘	푁푒푡	퐾â푟
푌푎푡횤푟횤푚	푇푢푡푎푟횤 

 
Geri ödeme süresi yöntemi: Bu yönteme göre bir yatırım projesine ilişkin nakit 

girişlerinin yatırım tutarını karşılayabilmesi gerekir. Yöntemde, yatırımın sağladığı 
nakit girişlerinin yatırımın gerektirdiği tutarı kaç dönem içinde karşılayabileceği 
hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken öncelikle yatırımın yıllık net nakit akışları bulunur. 
Net nakit akışı nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki farktır. Sonuçta en az geri 
ödeme süresine sahip yatırım projesi kabul edilmektedir (Akbulut ve Doğanay Payzıner, 
2013:120). 
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퐺푒푟푖	Ö푑푒푚푒	푆ü푟푒푠푖 =
푌푎푡횤푟횤푚	푇푢푡푎푟횤
푁푒푡	푁푎푘푖푡	퐴푘횤ş횤 

 
Net bugünkü değer yöntemi: Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde 

kullanılan Net Bugünkü Değer Yöntemi, ekonomik ömrü boyunca bir yatırımdan elde 
edilecek nakit girişleri ve nakit çıkışlarının belirli bir iskonto (faiz) oranı üzerinden 
bugünkü değerine indirgenmesi ve aradaki farkın alınması ile hesaplanır. Bu yöntemin 
uygulanmasında proforma nakit akım tablolarından yararlanılır. Elde edilen sonuç net 
bugünkü değerden büyük ise yatırım projesi kabul edilmektedir (Akgüç, 2013:354). 

푁퐵퐷 =
푅

(1 + 푘) −
퐶

(1 + 푘) 	

    
푁퐵퐷 = 푁푒푡	퐵푢푔ü푛푘ü	퐷푒ğ푒푟 
푅 = 푌푎푡횤푟횤푚푑푎푛	퐵푒푘푙푒푛푒푛	푌횤푙푙횤푘	푁푎푘푖푡	퐴푘횤ş횤 
퐼 = 퐵푎ş푙푎푛푔횤ç	푌푎푡횤푟횤푚	푇푢푡푎푟횤 
푘 = İ푠푘표푛푡표	푂푟푎푛횤 
푛 = 푌푎푡횤푟횤푚횤푛	퐸푘표푛표푚푖푘	Ö푚푟ü 
퐶 = 푌푎푡횤푟횤푚횤푛	퐺푒푟푒푘푡푖푟푑푖ğ푖	푌횤푙푙횤푘	푁푎푘푖푡	Ç횤푘횤ş횤 

 
İç kârlılık oranı yöntemi: İç kârlılık oranı, yatırım projesinin net bugünkü 

değerini sıfıra eşitleyen bir yöntemdir. Zaman kavramı dikkate alınmaktadır. Buna göre 
yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değerini sıfıra 
eşitleyen iskonto oranı iç kârlılık oranı olarak belirlenmektedir. Bu oranın, sermaye 
maliyetini belirleyen iskonto oranından düşük olmaması gerekir. Önceden belirlenen 
kârlılık oranından yüksek olduğu takdirde yatırım projesi kabul edilmektedir (Ağırbaş, 
2014:312). 

푁퐵퐷 = 0 =
푁푁퐴

(1 + İ푉푂)
− 퐼 

Kârlılık endeksi yöntemi: Karlılık endeksi bir yatırımın ileride sağlayacağı net 
nakit akışlarının net bugünkü değerine indirgenmesi ve bu tutarın yatırımın başlangıç 
tutarına bölünmesiyle hesaplanır. Yöntem iç karlılık oranına benzer bir nitelik 
taşımaktadır. İç kârlılık oranı yönteminde net nakit akışlarının net bugünkü değeri ile 
başlangıç yatırım tutarı arasındaki farkın sıfırdan büyük olması istenirken, kârlılık 
endeksi yönteminde net nakit akışlarının net bugünkü değeri başlangıç yatırım tutarına 
bölünerek sonucun bire eşit veya birden büyük olması istenmektedir (Akbulut ve 
Doğanay Payzıner, 2013:128). 

퐾푎푟푙횤푙횤푘	퐸푛푑푒푘푠푖 =

푁푁퐴
(1 + 푖)
퐼 =

푁푒푡	푁푎푘푖푡	퐺푖푟푖ş푙푒푟푖푛푖푛	푁퐵퐷′푠푖
푌푎푡횤푟횤푚횤푛	퐵푢푔ü푛푘ü	퐷푒ğ푒푟푖 ≥ 1 

 
Maliyet fayda endeksi yöntemi: Maliyet fayda endeksi yöntemi diğer 

yöntemlere nazaran sağlık kurumları için uygulanabilirliği daha yüksek bir yöntemdir. 
Herhangi bir yatırımın sağlayacağı faydanın yalnızca parasal değeri ile ölçülmesi sağlık 
kurumları açısından oldukça zordur. Çünkü sağlık kurumları, sunduğu hizmetin niteliği 
gereği yaşamın kurtarılması, doğru teşhis ve tedavinin uygulanması ve eğitim ve 
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araştırma faaliyetlerine katkı yapması gibi amaçlara sahiptir. Maliyet fayda endeksi 
yönteminde, herhangi bir projenin parasal olarak ifade edilebilen maliyetleri ve 
yararlarına ek olarak parasal olarak ifade edilemeyen diğer fayda ve maliyetler de göz 
önünde bulundurulmaktadır. Örneğin bir yatırım projesinin parasal olarak ifade 
edilemeyen yararları; yararlanacak hasta sayısı, hizmet edeceği birim sayısı, eğitim ve 
araştırmaya katkı ve prestij sağlama olarak belirlenebilmektedir. Bu yararlara ilişkin 
puanlama yapılarak fayda kategorilerine ilişkin ağırlıklar belirlenebilmektedir. Sonuçta, 
bir yatırımdan elde edilecek nakit akışlarının net bugünkü değerinin yatırımın bugünkü 
maliyetine bölünmesi ve elde edilen sonucun parasal olarak ifade edilemeyen diğer 
yararların ağırlıkları ile çarpımı sonucu maliyet fayda endeksi hesaplanmaktadır 
(Ağırbaş, 2014). 

푀푎푙푖푦푒푡	퐹푎푦푑푎	퐸푛푑푒푘푠푖 =

푁푁퐴
(1 + 푗)

퐼 × 푇표푝푙푎푚	푓푎푦푑푎 

Ekonomik katma değer yöntemi: Bu yönteme göre bir yatırım projesinin 
getirisi, projenin finansmanında kullanılan kaynakların sermaye maliyetinden büyükse 
yatırım projesi olumlu olarak değerlendirilmektedir. Yöntemi diğer yöntemlerden 
ayıran nokta; diğer yöntemlerde projenin finansmanında kullanılan borç kaynaklarının 
sermaye maliyeti dikkate alınırken bu yöntemde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti 
dikkate alınmaktadır (Ağırbaş, 2014:332). 
퐸푉퐴 = (푟 − 퐶∗) × 푠푒푟푚푎푦푒 
 
푟 = 푠푒푟푚푎푦푒푑푒푛	푒푙푑푒	푒푑푖푙푒푛	푘푎푧푎푛ç	표푟푎푛횤 
퐶∗ = 푎ğ횤푟푙횤푘푙횤	표푟푡푎푙푎푚푎	푠푒푟푚푎푦푒	푚푎푙푖푦푒푡푖 
퐴푂푆푀 = 푎ğ횤푟푙횤푘푙횤	ö푧	푠푒푟푚푎푦푒	푚푎푙푖푦푒푡푖 + 푎ğ횤푟푙횤푘푙횤	푏표푟ç푙푎푛푚푎	푚푎푙푖푦푒푡푖 
퐴푂푆푀 = (ö푧	푠푒푟푚푎푦푒	표푟푎푛횤) × (ö푧푠푒푟푚푎푦푒	푚푎푙푖푦푒푡푖) + (푏표푟ç푙푎푛푚푎	표푟푎푛횤)

× (푣푒푟푔푖	푠표푛푟푎푠횤	푏표푟ç푙푎푛푚푎	푚푎푙푖푦푒푡푖) 
 
3.10.2. Sağlık Kurumlarında Kaynak Yönetimi 

 
Sağlık kurumları faaliyetlerini sürdürebilmek için dönen varlıklar ve duran 

varlıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu varlıkların temin edilmesi başka bir deyişle 
finansmanı, yalnızca tek bir kaynak ile değil birden fazla kaynak kullanımını 
gerektirmektedir. Bu kaynaklar, sağlık kurumlarının sahip olduğu öz kaynaklar 
olabileceği gibi borçlanma yoluyla edinilen kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar da 
olabilmektedir. Kaynak kullanım kararı verilmeden önce bazı temel soruların 
yanıtlanması gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Uğurluoğlu 
Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013:141); 

 Borçlanma yoluyla finansman sağlanması gerekiyor mu? Gerekiyorsa yabancı 
kaynak öz kaynak oranı ne olmalı? 

 Borçlanmaya gidilecekse, kısa ve uzun vadeli kaynak bileşimi nasıl olmalı? 
 Öz kaynak artışı gerekiyor mu? Gerekiyorsa hangi yolla artış gerçekleştirilecek? 

Diğer tüm işletmelerde olduğu gibi sağlık kurumları da öz kaynak ve yabancı 
kaynak olarak iki farklı finansman seçeneğine sahiptir. Bu bağlamda sağlık kurumları 
finans yöneticilerinin; kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, sermaye 
maliyeti, optimal sermaye yapısının belirlenmesi hakkında bilgi sahibi olmaları önem 
arz etmektedir (Ağırbaş, 2014). 
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3.10.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Yönetimi 

 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl veya bir faaliyet dönemi içinde ödenmesi 

gereken borçları kapsar. İlaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve bakım onarım gibi süresi bir 
yılı aşmayan satın alımlardan doğan borçlar ile bankalar ve diğer finans kurumlarından 
alınan ve vadesi bir yıldan az olan krediler bu kapsamda değerlendirilir. Kısa vadeli 
yabancı kaynaklar bu özelliği nedeniyle daha çok dönen varlık finansmanında 
kullanılmaktadır. Öte yandan sağlık kurumları finans yöneticileri kısa vadeli finansman 
politikalarını belirlerken bazı faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu 
faktörler kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir (Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay 
Payzıner, 2013:142); 

 Sağlık kurumlarının emek yoğun işletmeler arasında yer alması ve hizmet 
sunumunda ilaç ve tıbbi malzeme gibi varlıkların yoğun olarak kullanılması 
dönen varlık yatırımlarında kısa süreli borçlanmayı gerekli hale getirmektedir 
(Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013). 

 Hasta gelişlerinin dalgalı olmadığı ve üçüncü taraf ödeyicilerin zamanında geri 
ödeme yaptığı normal ekonomik koşullarda kısa süreli kaynakların, aksi 
durumda likidite sıkıntısına düşmemek için uzun süreli kaynakların 
kullanılmasında yarar bulunmaktadır (Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay 
Payzıner, 2013). 

 Kısa süreli kaynakların maliyeti ile diğer finansman kaynaklarının maliyeti 
karşılaştırılarak hangisinden yararlanılacağına bu şekilde karar verilmelidir 
(Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013). 

 Kısa süreli kaynaklar ile diğer finansman kaynakları arasında uygun dengenin 
kurularak likidite riskine karşı önlem alınmalıdır (Uğurluoğlu Aldoğan ve 
Doğanay Payzıner, 2013). 

 Kısa vadeli finansman kaynağı kullanımında, gerektiği anda vadesi gelen 
borçların ertelenebilmesi veya süresinin uzatılabilmesi gibi özellikler, finansal 
risk yaşamamak adına göz önünde bulundurulmalıdır (Uğurluoğlu Aldoğan ve 
Doğanay Payzıner, 2013). 

 Enflasyonun yüksek olduğu durumlarda finans kuruluşları daha çok kısa süreli 
kredi verme eğiliminde olmaktadırlar. Bu nedenle finans yöneticilerinin 
ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir (Uğurluoğlu 
Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013). 
Kısa süreli finansman kaynakları finansal yönetim literatüründe kapsamlı olarak 

sınıflandırılmıştır. Sağlık kurumlarının faydalanabileceği kısa süreli finansman 
kaynakları ise genel olarak satıcı kredileri, banka kredileri, finansman bonosu, faktöring 
şirketlerine alacakların ciro edilmesi ve diğer kaynaklar olarak sıralanabilmektedir 
(Ağırbaş, 2014:364).  

Sağlık kurumlarında ticari borç hesapları içinde satıcı kredilerinin ayrı bir yeri 
bulunmaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan ticari borçlar, sağlık 
hizmeti üretiminde kullanılan mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ödemesi bir 
yıldan az olan borçları ifade etmektedir. İlaç firmaları, tıbbi malzeme firmaları ve tıbbi 
cihaz firmalarına olan borçlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu borçlar tek düzen 
muhasebe sistemine göre “satıcılar” hesabına kaydedilir. Satıcılar hesabının 
karşısındaki rakam, sağlık kurumunun ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve benzeri 
tedarikçi firmalara olan kredili borçlarını göstermektedir. Sağlık kurumlarının sıkça 
kullandığı satıcı kredilerinin; sağlanmasının kolay olması, esnek olması, formalitesinin 



SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM                              Şafak KIRAN 
 

51 

azlığı, iyi planlandığı takdirde maliyetinin düşük olması, yenileme ve vade uzatımının 
kolay olması bakımından diğer finansman kaynaklarına oranla daha fazla avantaja sahip 
olduğu söylenebilmektedir (Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013:142). 
 
3.10.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Yönetimi 

 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar kredi kuruluşlarından, sermaye piyasalarından ve 

diğer kişi ve kurumlardan sağlanan, vadesi bir yılı veya bir faaliyet dönemini aşan 
borçları ifade etmektedir. Sağlık kurumlarının borçlanma süresi bir yıldan fazla olan; 
satın alma veya kiralama (leasing) yoluyla elde ettiği tıbbi cihazlar, yenileme, bakım 
onarım ve başka bir kurumun satın alınması gibi büyük yatırımlar bu kapsamda finanse 
edilen faaliyetler kapsamında değerlendirilebilmektedir (Uğurluoğlu Aldoğan ve 
Doğanay Payzıner, 2013). 

Sağlık kurumlarının yararlanabilecekleri başlıca uzun vadeli yabancı kaynaklar; 
uzun vadeli banka kredileri, taksitli donanım kredileri, rotatif krediler, finansal 
kiralama, uzun vadeli ticari krediler, forfaiting ve tahviller olarak 
sınıflandırılabilmektedir. Bunların kullanımı sağlık kurumlarının kamu ya da özel olma 
durumuna göre değişebilmektedir. Kamu sağlık kuruluşlarında uzun vadeli finansman 
kaynaklarından yararlanma durumu özel sağlık kurumlarına nazaran oldukça kısıtlıdır. 
Anonim ortaklık şeklinde kurulan özel sağlık kurumları tahvil çıkarma gibi sermaye 
piyasası araçlarından yararlanabilmektedir (Ağırbaş, 2014).  

Uzun vadeli finansman seçeneklerinin sağlık kurumları için diğer işletmelerde 
olduğu gibi avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıdaki 
gibi açıklanabilmektedir (Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013:146); 

Avantajları; 
 Sabit bir faiz içermesi nedeniyle sermaye maliyeti bellidir 
 Ödenen faizler vergi matrahından düşülebilir. 
 Esneklik sağlar 
 Belirli koşullar altında finansal kaldıracın etkisinden yararlanma olanağı sağlar. 

Dezavantajları; 
 Döviz cinsinden alınması durumunda kur riski bulunmaktadır. 
 Sözleşme içindeki kısıtlayıcı hükümler esnekliği sınırlandırabilir. 
 İyi planlanmadığı takdirde likidite sıkıntısına neden olabilir. 
 Ödenen faizin kardan yüksek olması durumunda olumsuz durumlar oluşabilir. 
  

3.10.2.3. Öz Kaynakların Yönetimi 
 
İşletmelerin kuruluşunda ve faaliyet aşamasında sahip veya ortakları tarafından 

işletmeye sağlanan sermaye öz kaynak olarak nitelendirilmektedir. Her işletme kuruluş 
aşamasında belirli bir öz kaynağa sahip olmak durumundadır. Öz kaynaklar işletmelerin 
gelecek dönemde borçlanmalarına ilişin güvence oluştururlar. Ayrıca öz kaynaklar 
işletmeler için sürekli bir finansman kaynağıdır. Her işletme için olduğu gibi sağlık 
kurumları içinde öz kaynak yönetimi önem arz eden konular arasındadır. Sağlık 
kurumları finansman politikalarına ilişkin kararlar alırken öz kaynakların ağırlığının ne 
olması gerektiğini belirlemelidir. Bu bağlamda sağlık kurumlarında öz kaynakla 
finansman kararını etkileyen bazı faktörlerin açıklanmasında yarar bulunmaktadır 
(Uğurluoğlu Aldoğan ve Doğanay Payzıner, 2013:149). 

 Sağlık kurumlarında satış ve kârların istikrarı: Sağlık kurumlarında satış ve 
kârların düzenli olması borçlanma maliyetlerini azaltmaktadır. Aksi durumda 
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borçlanma maliyetleri artarak yabancı kaynakla finansmanda sorunlar 
yaşanabilmektedir. Bu durumda öz kaynakla finansman yolu tercih edilmelidir 
(Ağırbaş, 2014). 

 Geleceğe yönelik tahminler: Sağlık hizmetlerinde geleceğe yönelik talep 
tahmininde bulunulması oldukça güçtür. Bu nedenle yeni varlıklara yatırımlarda 
finansal riskten korunmak için öz kaynakla finansman tercih edilmelidir 
(Ağırbaş, 2014). 

 Kaynak maliyeti: Genellikle öz kaynak maliyeti yabancı kaynak maliyetinden 
daha yüksektir. İşletmelerin likidite riski nedeniyle uygun kredi bulamaması 
durumlarında öz kaynakla finansman tercih edilebilmektedir (Ağırbaş, 2014). 

 Kaldıraç etkisinden yararlanma: Faaliyet karının yabancı kaynak maliyetini 
karşılayamaması durumunda öz kaynak karlılığı olumsuz etkilenebilmektedir. 
Bu durumda öz kaynakla finansman tercih edilebilmektedir (Ağırbaş, 2014). 
Öz kaynak hesap grubu içinde yer alan diğer hesaplar; ödenmiş sermaye, 

sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları, geçmiş yıllar zararları ve dönem 
net karı veya zararı olarak sınıflandırılmaktadır (Ağırbaş, 2014:389). 

  
3.10.2.4. Sermaye Maliyeti 

 
Sermaye maliyeti, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde temel kriterlerden 

biridir. Yatırım projeleri, net bugünkü değeri ya da iç kârlılık oranı sermaye 
maliyetinden büyük olduğu takdirde kabul edilebilmektedir. Yatırım projelerinin 
değerlendirilmesinde kullanılan iskonto oranı sermaye maliyetini yansıtmaktadır. 
Finans yöneticileri yatırım için faydalanacak olduğu finansman kaynaklarına ilişkin 
bileşimi hesaplarken her kaynağın sermaye maliyetini başka bir deyişle iskonto oranını 
belirlemek durumundadır. Yatırımın kârlılık düzeyinin bu iskonto oranından büyük 
olması, işletmelerin piyasa değerini artıran bir faktördür (Akgüç, 2013:438).   

Her işletme gibi sağlık kurumları da yatırımlarını öz kaynak ve yabancı kaynak 
olmak üzere iki farklı kaynak ile finanse edebilmektedir. Finansal yönetim alanında 
önemli bir yere sahip olan sermaye maliyeti konusu, tıp sektöründeki değişim hızı ile 
birlikte varlıkların da aynı hızda yenilenmesi veya çeşitlendirilmesi gerekliliği 
nedeniyle sağlık kurumları finans yöneticileri için önem arz eden konular arasında yer 
almaktadır. Bu kapsamda sermaye maliyeti konusu yabancı kaynak maliyeti ve öz 
kaynak maliyeti olarak iki başlık altında incelenebilmektedir (Ağırbaş, 2014:391). 

Yabancı kaynak maliyeti: Sağlık kurumları varlık yatırımlarını finanse etmek 
için kısa veya uzun vadeli yabancı kaynak kullanabilmektedir. Hangi vadede olursa 
olsun her yabancı kaynağın bir maliyeti vardır. Yabancı kaynak maliyetleri genel olarak 
anapara ve faiz ödemesinden oluşmaktadır. Bu maliyet hesaplanırken yabancı kaynağın 
sağladığı nakit girişleri, nakit girişi için katlanılan nakit çıkışları ve yabancı kaynağın 
vadesi dikkate alınmaktadır. Diğer bir deyişle, yabancı kaynağın ana para ve faiz 
ödemelerini borç tutarına eşitleyen iskonto oranı yabancı kaynak maliyetidir. Yabancı 
kaynak maliyeti hesaplamasında genellikle vergiden sonraki maliyet dikkate 
alınmaktadır. Bunun nedeni yabancı kaynak maliyetlerinin gider olarak vergi 
matrahından düşülebilmesidir (Ağırbaş, 2014:392). 

퐼 =
퐶

(1 + 푘 ) +
퐶

(1 + 푘 ) +⋯+
퐶

(1 + 푘 )  

 
퐼 = 푌푎푏푎푛푐횤	푘푎푦푛푎ğ횤푛	푠푎ğ푙푎푑횤ğ횤	푛푎푘푖푡	푔푖푟푖ş푖   
퐶 = 푌푎푏푎푛푐횤	푘푎푦푛푎푘	푛푒푑푒푛푖푦푙푒	푘푎푡푙푎푛횤푙푎푐푎푘	푛푎푘푖푡	ç횤푘횤ş푙푎푟횤 
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푘 = 푌푎푏푎푛푐횤	푘푎푦푛푎푘	푚푎푙푖푦푒푡푖 
푛 = 푦푎푏푎푛푐횤	푘푎푦푛푎ğ횤푛	푣푎푑푒푠푖 

 
Vergiden sonraki maliyet; 

푘 = 푘 × (1 − 푣) 
푘 = 푣푒푟푔푖	푠표푛푟푎푠횤	푦푎푏푎푛푐횤	푘푎푦푛푎푘	푚푎푙푖푦푒푡푖 
푘 = 푣푒푟푔푖	ö푛푐푒푠푖	푦푎푏푎푛푐횤	푘푎푦푛푎푘	푚푎푙푖푦푒푡푖 
푣 = 푘푢푟푢푚푙푎푟	푣푒푟푔푖푠푖	표푟푎푛횤 

 
Öz kaynak maliyeti: Öz kaynak maliyeti, işletmelerin piyasa değerinin 

düşmemesi veya mevcut değerin korunması için, yatırım projelerinin öz kaynak ile 
finanse edilen bölümü üzerinden elde etmesi gereken minimum kârlılık oranı olarak 
tanımlanabilmektedir. Başka bir deyişle öz kaynak yatırımı ile elde edilecek kârın öz 
kaynak maliyetine eşit veya büyük olması gerekir. Bu bağlamda bir işletme için bir 
projenin minimum düzeyde kabulünü sağlayan faktör, vergiden sonraki öz kaynak 
maliyetinin yatırım projesi için kullanılan öz kaynağa ilişkin iç kârlılık oranı veya net 
bugünkü değerine eşit veya altında olmasıdır (Akgüç, 2013:450). 

İşletme hissedarlarının elde ettikleri getiri, işletme için öz kaynak maliyetini 
oluşturmaktadır. Hissedarların getirisi ise genellikle iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; 
kâr payı ödemeleri ve sermaye kazancıdır. Sermaye kazancı, hisse senedinin bugünkü 
değeri ile gelecekteki değeri arasındaki farktır. Kâr payı kazancı ise hissedarların sahip 
oldukları hisseye göre elde ettikleri getiridir (Ağırbaş, 2014:393).  

Öz kaynak maliyeti işletmenin halka açık olup olmama durumuna göre 
değişmektedir. Anonim ortaklık düzeyindeki özel sağlık kuruluşlarından bazıları halka 
açık hisse senedi ihraç edebilmektedir. Bu nedenle kâr payı, başka bir deyişle hisse 
senedi ihraç maliyetlerine katlanmak durumundadırlar. Bunun aksine kamu sağlık 
kuruluşlarının sermaye piyasalarına erişimleri yoktur. Daha çok devlet teşvikleri ya da 
bağışlar üzerinden sermaye sağlanabilmektedir (Gapenski ve Pink, 2007:214). Öz 
kaynak maliyeti genel olarak üç unsuru kapsamaktadır. Bunlar; adi hisse senedi 
maliyeti, yeni ihraç edilen hisse senedi maliyeti ve dağıtılmayan kâr maliyetidir. Ancak 
bir hastanenin sermaye maliyetinin belirlenmesi daha çok, başka yatırımlardan elde 
edilecek getirilerin kaybı, başka bir deyişle fırsat maliyeti olarak değerlendirilmesi 
anlamına gelebilmektedir (Ağırbaş, 2015:393).  

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti: İşletmeler için sağlanan fon 
kaynaklarının her biri ayrı maliyete sahiptir. Ağırlık ortalama sermaye maliyeti bu fon 
kaynaklarının her biri için hesaplanan vergiden sonraki sermaye maliyeti ile bu fonların 
kullanım oranlarının çarpımı şeklinde hesaplanmaktadır. Bu sayede işletme için tek bir 
sermaye maliyeti hesaplanmış olur ki bu durum, yatırım projelerinin bütüncül bir 
şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin, bir işletmenin yatırım 
projesi için kullanmış olduğu sermaye kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı 
kaynak ve öz kaynaktan oluşabilmektedir (Ceylan, 2003:211); 

푘 = 푊푘  

 
푘 = 퐴ğ횤푟푙횤푘푙횤	표푟푡푎푙푎푚푎	푠푒푟푚푎푦푒	푚푎푙푖푦푒푡푖 
푖 = 퐾푢푙푙푎푛횤푙푎푛	푠푒푟푚푎푦푒	푡ü푟ü 
푊 = 퐾푢푙푙푎푛횤푙푎푛	푠푒푟푚푎푦푒푛푖푛	푎ğ횤푟푙횤ğ횤 
푘 = 퐾푢푙푙푎푛횤푙푎푛	푠푒푟푚푎푦푒푛푖푛	푚푎푙푖푦푒푡푖 
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3.10.2.5. Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi 
 
Optimal sermaye yapısı kararları genel olarak bir işletmenin kullanmış olduğu 

yabancı ve öz kaynak bileşimine ilişkin seçimlerini kapsamaktadır. İşletmelerin temel 
finansman kaynakları öz kaynak ve yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. İşletmeler için 
finansman kararları, hangi kaynaktan ne ölçüde faydalanılacağına ilişkin kararları 
içermektedir. Bu kararlar ile optimal sermaye yapısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Optimal sermaye yapısı kararları genel olarak bazı değişkenlerden etkilenmektedir. 
Mevcut kaynakların dağılımı, yapılacak yatırımın niteliği ve piyasa koşulları bu 
kapsamda değerlendirilebilen etki faktörleridir (Ağırbaş, 2014:399). 

Sermaye yapısına ilişkin verilen kararlar genel olarak işletmenin piyasa değeri 
ile sermaye maliyeti etrafında şekillenmektedir. Sermaye maliyeti genel olarak 
yatırımcıların işletmeden olan kâr ve faiz beklentileri olarak değerlendirilebilmektedir. 
Başka bir deyişle sermaye maliyeti, yabancı kaynak kullanımı sonucu oluşan faiz ve öz 
kaynak kullanımı sonucu oluşan kâr yükümlülüklerinin toplamından oluşan ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyeti olarak ifade edilebilmektedir. Öte yandan işletmenin 
sermaye yapısına ilişkin kararlarının, dolayısıyla borç/öz kaynak oranının yatırımcıların 
beklentilerini, dolayısıyla sermaye maliyetini nasıl etkileyeceği konusu da işletmenin 
piyasa değerini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Ağırbaş, 2014:399; Ceylan, 
2003:213).  

Optimal sermaye yapısı, minimum sermaye maliyeti ve maksimum piyasa 
değerinin sağlanması olarak ifade edilebilmektedir. Literatürde sermaye yapısına ilişkin 
kararlar klasik ve modern karar yaklaşımları olarak iki kısımda incelenmektedir. Klasik 
yaklaşımlar genel olarak sermaye maliyeti ve piyasa değeri arasındaki ilişkiye 
yoğunlaşırken modern yaklaşımlar daha çok bu ilişkiyi etkileyen faktörler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır (Ağırbaş, 2014:400).  
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4. SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL TABLO ANALİZİ İLE 
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

 
Finansal tablo analizleri ile finansal performans ölçümlerinin temel amacı iç ve 

dış paydaşlara işletmenin finansal durumu hakkında bilgi sağlamaktır. Bu kapsamda bir 
sağlık kurumu için dış paydaş; borç verenler, yatırımcılar ve düzenleyicilerden 
oluşmaktadır. Borç verenler daha çok işletmenin ödeme gücü hakkında bilgi edinmek 
isterken, yatırımcılar, yatırımın muhtemel geri dönüşü hakkında bilgi edinmek 
istemektedir. Düzenleyiciler, başka bir deyişle devlet veya diğer karar vericiler ise, 
kaliteli bir sağlık hizmetinin uygun bir bedel düzeyinde sunulması noktasında 
çıkarlarını maksimize etme amacıyla bilgi sahibi olmak istemektedir. Buna ek olarak 
işletme yöneticileri veya sahipleri işletmenin geçmişi, bugünü ve gelecekteki finansal 
durumunu yorumlamak ve finansal politikalarına temel oluşturmak üzere finansal 
bilgiye ihtiyaç duymaktadır (Paterson, 2014:123). 
 
4.1. Finansal Tablolar 

 
İç ve dış paydaşların ihtiyaç duyduğu finansal bilgileri içeren raporlar temel 

finansal tablolar ve ek finansal tablolar olmak üzere iki kategoride incelenebilmektedir. 
Temel finansal tablolar gelir tablosu ve bilanço olmak üzere iki boyutta ele 
alınmaktadır. Ek finansal tablolar ise; nakit akım tablosu, fon akım tablosu, kar dağıtım 
tablosu ve öz kaynak değişim tablosu olmak üzere dört kategoride ele alınmaktadır 
(Okka, 2015:52). Bunlara ek olarak bütçeler de finansal bilgi sağlayan raporlar arasında 
değerlendirilebilmektedir. Özellikle gelir ve gider bütçeleri işletmenin finansal planlama 
etkinliği hakkında önemli bilgiler sağlayabilmektedir. 
 
4.1.1. Bilanço 

 
Bilançolar, işletmelerin belirli bir tarihte sahip oldukları varlıklar ile bu 

varlıklara sahip olmak için kullandığı kaynakları gösteren finansal tablolardır. Varlıklar, 
mal ve hizmet üretimi için kullanılan iktisadi değerlerdir. Kaynaklar ise bu değerlere 
sahip olmak için kullanılan öz kaynakları ve yabancı kaynakları ifade etmektedir. 
Bilançolar, aktif ve pasif olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bilançoların solunda 
aktif kalemler, başka bir ifade ile varlıklar yer alırken, sağında pasif kalemler, diğer adı 
ile kaynaklar yer almaktadır. Çift taraflı hesap sistemi gereği aktif ve pasif toplamı 
birbirine eşit olmalıdır. Şekil 4.1’de bu eşitlik gösterilmiştir (Ercan ve Ban, 2005:21). 
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Şekil 4.1. Temel Bilanço Kalemleri ve Bilanço Eşitliği (Ercan ve Ban, 2005:22). 

 
Şekil 4.1’de görüldüğü üzere bilançonun aktif tarafında dönen ve duran varlık 

kalemleri varlık grubunu oluşturmaktadır. Pasif kısmında ise kısa ve uzun vadeli 
yabancı kaynaklar ile öz kaynak kalemleri kaynak grubunu oluşturmaktadır (Okka, 
2015:54). Daha açıklayıcı olması bakımından örnek bilanço Tablo 4.1’de gösterilmiştir  

 
Tablo 4.1. X Hastanesi 31 Aralık 2015 Tarihli Bilançosu (000) 

Aktif 2015 Pasif 2015 
    
1-DÖNEN VARLIKLAR  3-KISA VD. YAB. KAYNAK  
Hazır Değerler 300 Ticari Borçlar 22.900 
Ticari Alacaklar  2.300 Diğer Borçlar 800 
Diğer Alacaklar 400 Alınan Avanslar 1.700 
Stoklar 3.800 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 10.200 
G.A.A. Gid. ve Gel. Tahak. 1800 Toplam Kısa Vadeli Borçlar 35.600 
Toplam Dönen Varlıklar 8.600   
  4-UZUN VD. YAB. KAYNK  
2-DURAN VARLIKLAR  Mali Borçlar --- 
Maddi Duran Varlıklar  Ticari Borçlar --- 
   Tesis makine cihazlar 20.600 Diğer borçlar --- 
   Taşıtlar 300 Toplam Yabancı Kaynaklar --- 
   Demirbaşlar 12.200   
   Birikmiş Amortismanlar (11.600) 5-ÖZ KAYNAKLAR  
Diğer Duran Varlıklar 7.800 Ödenmiş Sermaye 30.200 
Toplam Duran Varlıklar 29.300 Sermaye Yedekleri --- 
  Geçmiş Yıllar Karları --- 
  Geçmiş Yıllar Zararları (37.800) 
  Dönem Net Karı/Zararı (+) 9.900 
  Toplam Öz Kaynaklar 2.300 
    
AKTİF TOPLAMI 37.900 PASİF TOPLAMI 37.900 

 
Tablo 4.1’de görüldüğü üzere hastanenin aktif varlıkları dönen varlıklar ve 

duran varlıklardan oluşmaktadır. Pasif tarafta ise kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun 
vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar yer almaktadır. Bilançonun aktifinde yer alan 
varlıklar likidite özelliğine göre sıralanmaktadır. Likidite bir varlığın nakde 
dönüşebilme hızı olarak ifade edilmektedir. Buna göre en üstte dönen varlıklar yer alır. 

Bilanço 

DÖNEN VARLIKLAR 

DURAN VARLIKLAR 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

ÖZKAYNAKLAR 

AKTİF PASİF 

VALIKLAR=AKTİF TOPLAMI KAYNAKLAR=PASİF TOPLAMI = 
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Dönen varlıklar işletmenin dönemlik faaliyetlerinde kullanılan ve kullanım ömrü bir 
yıldan kısa süreli varlıklardır. Duran varlıklar ise uzun vadeli yatırım araçları olarak 
ekonomik ömrü 1 yıldan fazla olan varlıkları ifade etmektedir. Bilançonun pasifinde ise 
ödeme vadesine göre sıralama söz konusudur. En kısa ödeme vadesine sahip kısa vadeli 
yabancı kaynaklar en üstte yer almaktadır. Bunu sırasıyla uzun vadeli yabancı kaynaklar 
ve öz kaynaklar takip etmektedir. Bilançoların iki tarafında daima eşitlik vardır. Bilanço 
eşitliğinden yola çıkarak bazı eşitliklerin gösterilmesinde yarar bulunmaktadır. Buna 
göre (Okka, 2015:54); 

Bilanço Eşitliği; 
Aktifler = Borçlar + Öz Kaynaklar 
Bilançonun pasifinde yer alan kaynaklar bir işletmenin sermaye yapısını ortaya 

koyar; 
Pasifler = Kısa Vadeli Yb. Kay. + Uzun Vd. Yb. Kay. + Öz Kaynaklar 
Bir işletmenin öz sermayesi aktifler ile yabancı kaynaklar arasındaki farka 

eşittir; 
Öz Kaynaklar = Aktifler – (Kısa Vd. Yb. Kay. + Uzun Vd. Yb. Kay.) 
Cari aktifler ile cari pasifler arasındaki fark bir işletmenin net işletme 

sermayesini verir; 
Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  
İşletmeler uzun süreli varlıklarını genel olarak devamlı sermaye ile finanse etme 

eğilimindedir; 
Devamlı Sermaye = Öz Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 
4.1.2. Gelir Tablosu 

 
Gelir tablosu, işletmelerin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile 

katlandığı tüm giderleri ve sonuçta oluşan dönem net kârı veya zararını toplu bir şekilde 
gösteren finansal tablodur. Gelir tabloları esas olarak işletmelerin faaliyetleri sonucu 
elde ettikleri ve katlandıkları gelirler ve giderlere ek olarak faaliyet dışı gelir ve 
giderlerini, faiz ödemelerini ve ödedikleri vergileri de göstermektedir (Ercan ve Ban, 
2005:24). 

Gelir tabloları işletmelerin bir dönemlik finansal performansını gösteren 
tablolardır. Bu dönemler bir yıllık olabildiği gibi aylık, üç aylık ve altı aylık 
dönemlerden de oluşabilmektedir. Gelir tabloları da bilançolar gibi özet olarak 
hazırlanabildiği gibi ayrıntılı olarak da hazırlanabilmektedir (Okka, 2015:56). Aşağıda 
özet bir gelir tablosu üzerinden gelir tablosu kalemlerinin neler olduğu ve bu kalemlerin 
neyi ifade ettiği açıklanmaktadır. 

 
Tablo 4.2. X Hastanesi 31 Aralık 2015 Tarihli Gelir Tablosu 

GELIR_KALEMLERI 2015 2016 
Brüt Satışlar 211.477.138,50 256.691.535,98 
Satış İndirimleri (-) -3.144.874,18 -5.980.049,08 
Net Satışlar 208.332.264,32 250.711.486,90 
Satışların Maliyeti (-) -186.822.011,16 -254.398.912,94 
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 21.510.253,16 -3.687.426,04 
Faaliyet Giderleri (-) -27.830.754,72 -24.117.811,98 

=Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (AFVÖK)   
(-) Amortismanlar   
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=Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)   
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI -6.320.501,56 -27.805.238,02 
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar 2.114.248,89 2.606.789,85 
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-) -6.525.188,11 -362.402,13 

(-) Faizler   
=Esas Faaliyet Kârı (EFK)   

(+) Faizler (+) Faaliyet D. Gelirler (-) Faaliyet D. Giderler   
=Faaliyet Kârı (FK)   

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR -10.731.440,78 -25.560.850,30 
Olağandışı Gelir Ve Kârlar 20.966.987,51 1.256.995,75 
Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) -306.398,64 -108.127,18 
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 9.929.148,09 -24.411.981,73 
Dön. Kârı Vergi Ve Diğ. Yas. Yük. Karş. (-) 0,00 0,00 
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 9.929.148,09 -24.411.981,73 

 
Gelir tablosu işletmenin finansal performansının değerlendirilmesinde önemli 

bilgi kaynaklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Tablo 4.2. üzerinden ele alınacak 
olursa (Okka, 2015:56); 

Net satışlardan satışların maliyetinin düşülmesiyle brüt satış kârına 
ulaşılmaktadır; 

Brüt Satış Kârı = Net Satışlar – Satışların Maliyeti 
Brüt satış kârından satış ve yönetim giderlerinin düşülmesiyle Amortisman, Faiz 

ve Vergi Öncesi Kâr (AFVÖK) elde edilmektedir. Bu tutardan amortismanların 
düşülmesiyle de Faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) elde edilir. Faizler düşüldüğünde ise 
esas faaliyet kârına (EFK) ulaşılmaktadır. Esas faaliyet kârı işletmenin normal 
faaliyetleri sonucu ulaştığı kârdır. Bu, işletmelerin gerçek finansal performansını 
göstermesi açısından finansal analizlerde önemli bir unsurdur. Esas faaliyet kârına faiz 
gelirleri ve faaliyet dışı gelir ve kârların eklenmesi ve faaliyet dışı gider ve zararların 
düşülmesiyle faaliyet kârına (FK) ulaşılmaktadır. Faaliyet kârına olağandışı gelir ve 
kârların eklenmesi ve olağan dışı gider ve zararların düşülmesi ile dönem kârı veya 
zararı (DK/Z) elde edilmektedir. Son olarak vergi ve yasal yükümlülükler ödendikten 
sonra dönem net kârı veya zararı (DNK/Z) elde edilmektedir (Okka, 2015:56); 

AFVÖK = Brüt Satış K3arı – (Satış ve Yönetim Giderleri) 
FVÖK = AFVÖK – Amortismanlar 
EFK = FVÖK – Faizler 
FK = EFK + Faizler + Faaliyet D. Gelir ve Kârlar – Faaliyet D. Gid. ve 

Zararlar 
DK/Z = FK + Olağan Dışı Gelir ve Kârlar – Olağan Dışı Gider ve Zararlar 
DNK/Z = DK/Z – Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler 

 
4.1.3. Fon Akım Tablosu 

 
Fon akım tablosu, işletmenin belirli bir dönemde sağladığı fon kaynakları ile bu 

kaynakların kullanım yerlerini gösteren tablodur. Buradaki fon kavramı tüm finansman 
araçlarını kapsamaktadır. Fon akım tablolarının düzenleme amacı, işletmelerin yatırım 
ve finansman faaliyetlerini ve dönem içi finansal durumdaki değişimleri kapsayan 
bilgilerin kullanıcılara sunulmasıdır. Fon akım tabloları temel finansal tablolar ile 
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birlikte sunulmaktadır. Ayrıca, gelir tablosunun sunulduğu her dönem için önceki 
dönem ve cari dönem bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmektedir (Dayı, 2013:75). 

 
4.1.4. Nakit Akım Tablosu 

 
Nakit akım tablosu, işletmelerin belirli bir dönemde ortaya çıkan nakit akışlarını 

kaynak ve kullanım yeri bakımından gösteren tablodur. Fon akım tablosunun aksine 
nakit akım tablolarında fon kavramı kasa mevcudu ve bankadaki mevduatları 
kapsamaktadır. Nakit akım tablosu dönem başı nakit mevcudu, dönem içi nakit girişleri, 
dönem içi nakit çıkışları ve dönem sonu nakit mevcudu olmak üzere dört kısımdan 
oluşmaktadır (Dayı, 2013:81). Nakit akım hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bazı 
ayrımlar bulunmaktadır. Bu ayrım nakdi olmayan gelir ve gider unsurları bakımından 
ele alınabilmektedir. Amortismanlar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin dönem 
net kârına eklenmesiyle nakit akışının en basit ve yalın hali hesaplanabilmektedir. Genel 
olarak işletmenin net kârından nakdi olmayan gelirlerin düşülmesi ve nakdi olmayan 
giderlerin eklenmesi ile de net nakit akışı hesaplanmaktadır (Okka, 2015:58). 
 
4.1.5. Kâr Dağıtım Tablosu 

 
Kâr dağıtım tablosu, işletmenin dönem kârının dağıtım şeklini gösteren tablodur. 

Bu tabloların düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından; 
ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça 
gösterilmesi ve şirketin hisse başına kâr ve hisse başına temettü tutarlarının 
hesaplanmasıdır (Dayı, 2013:86).   
 
4.1.6. Öz Kaynak Değişim Tablosu 

 
Öz kaynak değişim tablosu, belirli bir dönemde öz kaynak kalemlerinde 

meydana gelen artışları ve azalışları birlikte gösteren tablodur. Bu tablo; ödenmiş 
sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş dönem karı veya zararı ve dönem net 
karı veya zararı hesaplarının dönem başı mevcudu, dönem içi artış ve azalışları ve 
dönem sonu mevcudunu ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenmektedir (Dayı, 
2013:90). 
 
4.1.7. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bütçe Gerçekleşme Tabloları 

 
Bütçe gerçekleşme tablosu, hastanelerin önemli finansal planlama unsurları 

arasında yer almaktadır. Bütçe gerçekleşme tablosu, belirli bir dönemde oluşan gelir ve 
giderler üzerinden farklı iskonto oranları ile bir sonraki dönemde oluşacak tüm gelir ve 
giderlerin tahmin edildiği ve dönem sonlarında tahmin edilen tutarlar ile gerçekleşen 
tutarların karşılaştırılabildiği önemli bir finansal tablo olarak değerlendirilebilmektedir. 
Bu tablo, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık tesisleri tarafından ayrıntılı olarak 
hazırlanmaktadır. Her sağlık tesisinin ayrı ayrı hazırlamış olduğu gelir ve gider bütçeleri 
toplanarak sağlık tesislerine ait toplam gelir ve gider bütçeleri oluşturulmaktadır. Gelir 
ve gider bütçeleri, kurumların her yıl global bütçeden alacakları ödeneklere temel teşkil 
etmesi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dönem sonlarında tahmin edilen 
gelir ve giderlerin gerçekleşen gelir ve giderlerle eşitlenmesi halinde sağlık tesisinin 
finansal performansı olumlu olarak değerlendirilebilmektedir (T. Kutman, Görüşme, 
20.03.2018). Tablo 4.3’te özet bir bütçe gerçekleşme tablosu gösterilmektedir. 
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Tablo 4.3. X Hastanesi 31 Aralık 2016 Bütçe Gerçekleşme Tablosu (000) 
Gider 
Hesap Adı 

Gider 
Bütçe Gerçekleşme Gerçekleşme 

Oranı 

Gelir 
Hesap 
Adı 

Gelir 
Bütçe Gerçekleşme Gerçekleşme 

Oranı 

Personel 
Giderleri 11.600 12.000 1,034483 

Mal ve 
Hizmet 
Gelirleri 

170.850 175.000 1,02429 

S.G.K 
Prim 
Giderleri 

850 850 1 
Alınan 
Bağış ve 
Yardımlar 

20.000 18.000 0,9 

Mal ve 
Hizmet 
Alım 
Giderleri 

107.000 110.000 1,028037 Sermaye 
Gelirleri 500 100 0,2 

Cari 
Transferler 12.600 10.000 0,793651 Diğer 

Gelirler 1500 2000 1,333333 

Sermaye 
Giderleri 800 1000 1,25     

Ek Ödeme 60.000 59.000 0,983333     
Toplam 192.850 192.850 1  192.850 195.100 1,011667099 

 
4.2. Finansal Tablo Analizleri İle Performans Ölçümü 

 
Finansal analiz yoluyla sağlanan bilgiler işletme yönetimi ile ilgili alınacak 

kararlarda önemli bir yere sahip olduğu gibi etili bir planlama için de gereklidir. Mevcut 
durumda var olan faaliyet sonuçlarını değerlendirmeden sağlıklı bir planlama yapma 
olanağı mümkün olmamaktadır. İşletmelerin mevcut faaliyet sonuçlarını 
değerlendirebilmesi ve finans yöneticilerinin rasyonel kararlar alabilmesi için bazı 
araçların kullanılması gerekmektedir. İşletmeler faaliyet sonuçları hakkında bilgi 
edinebilmek üzere yaygın olarak finansal tablolardan yararlanmaktadır. Bu kapsamda 
oran yöntemi, bir finans yöneticisinin kullanabilecek olduğu önemli araçlardan biri 
olarak değerlendirilebilmektedir (Akgüç, 2013:20). 
 
4.2.1. Oran Yöntemi 

 
İşletmelerin mali durumlarını yorumlama ve değerlendirmede mali tablolarda 

görülen rakamlardan çok bu rakamlar arasındaki ilişki daha anlamlı olabilmektedir. Bu 
nedenle finansal analizciler daha çok oran yönteminden yararlanma eğilimindedirler 
(Akgüç, 2013:20). 

Finansal oran analizinde yaygın olarak temel finansal tablolar olan gelir tablosu 
ve bilançodan yararlanılmaktadır. Finansal tablolarda yer alan herhangi iki kalem 
arasındaki basit matematiksel ilişki oran olarak ifade edilmektedir. Tüm kalemler 
arasındaki ilişkilerin birbirine oranlaması ile geniş bir oran kümesi elde edilebilmesine 
karşın, finansal durum hakkında daha sağlıklı bilgiler edinilebilmesi için en anlamlı 
ilişkinin seçilmesi önemli görülmektedir. Bu nedenle işletmenin faaliyetleri ile ilgili 
anlamlı bilgilere ulaşmak için bu karmaşadan kaçınılmalıdır. Buna ek olarak yalnızca 
oranları hesaplamak tek başına yeterli değildir. Bu oranların doğru bir şekilde 
yorumlanması ve değerlendirilmesi de gereklidir. Finans yöneticilerinin bu kapsamda 
uyması gereken bazı ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki gibi 
sıralanabilmektedir (Akgüç, 2013:21); 

 Hesaplanan oranlar geçmiş faaliyet sonuçları ile karşılaştırılmalıdır. 
 Oranlar, benzer firma oranları, aynı endüstri kolundaki standart oranlar veya 

endüstri ortalamaları ile karşılaştırılmalıdır. 
 Oranlar deneyimler sonucu bulunmuş standart oranlarla karşılaştırılmalıdır 
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Finansal oranlar işletme faaliyetleri ile ilgili belirli soruları yanıtlamalıdır. Bir 
işletmenin finansal tablolarından elde edilen oranlar sermaye yapısı, kârlılık durumu, 
faaliyet hızı, likidite durumu ve büyüme eğilimi gibi temel soruların yanıtlarına göre 
kategorize edilebilmektedir. Bu kapsamda literatürde benimsenmiş kesin bir 
sınıflandırma yoktur. Ancak yaygın olarak kullanılan oran grupları; likidite oranları, 
karlılık oranları, mali yapı oranları, verimlilik oranları ve büyüme oranları olmak üzere 
beş başlık altında incelenebilmektedir (Akgüç, 2013:22, Okka, 2015:142).  

Bu bölümde sağlık kurumları finansal tablolarından elde edilebilecek oranlar 
açıklanmaya çalışılmıştır. Her işletmenin faaliyette bulunduğu endüstri koluna göre 
oranların hesaplanması ve yorumlanması farklılaşabilmektedir (Akgüç, 2013). Sağlık 
sektörü diğer endüstri kollarına göre farklı yapı ve özellik arz edebilmektedir. Oranların 
belirlenmesinde kullanılan yöntemlere araştırma kısmında değinilecek olup, bu 
bölümde yalnızca çalışmada kullanılan oranlar açıklanmıştır.  
 
4.2.1.1. Likidite Oranları 

 
Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü olup olmadığını 

anlamak için kullanılmaktadır. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için vadesi gelen 
borçlarını karşılayabilecek tutarda nakit sağlama potansiyeline sahip olması gerekir. Bu 
bağlamda bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödemede kullanabileceği iktisadi değerler 
bilançonun aktifinde yer alan dönen varlıklar grubu içindeki hazır değerler, menkul 
kıymetler, vadesi bir yıldan az olan alacaklar ve stok kalemlerinden oluşmaktadır. 
İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün yeterli olup olmadığını anlamak için 
bu değerler ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiye bakılmaktadır. Likidite 
oranları; cari oran, asit-test (Likidite) oranı ve nakit oranı olmak üzere üç başlık altında 
incelenebilmektedir (Akgüç, 2013). Buna ek olarak net işletme sermayesi oranı (Okka, 
2015:129) ve eldeki nakit oranı da likidite oranları arasında değerlendirilebilen diğer 
oranlardır (Gapenski ve Pink, 2007:473). 

Cari oran, işletmenin kısa süreli yükümlülüklerini kısa süreli iktisadi değerler 
ile ne oranda karşılayabileceğini gösteren bir orandır. Dönen varlıkların kısa vadeli 
yabancı kaynaklara oranlanması ile hesaplanmaktadır. Kaba bir ölçü olmasına karşın 
işletmenin cari mali gücünü göstermesi baımında kredi verenler tarafından yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu oranın hesaplanmasındaki bir diğer amaç işletmenin net 
işletme sermayesinin yeterli olup olmadığının ölçülmesidir. Net işletme sermayesi, 
dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır. Cari oranın genel 
kabul gören standart değeri gelişmiş ülkelerde 2 iken gelişmekte olan ülkelerde 1,5 
olarak kabul edilmektedir. Ancak bu oran yorumlanırken işletmenin bağlı olduğu 
endüstri kolu ve faaliyet alanı gibi unsurların göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir (Akgüç, 2013). 

퐶푎푟푖	푂푟푎푛 =
퐷ö푛푒푛	푉푎푟푙횤푘푙푎푟

퐾횤푠푎	푉푎푑푒푙푖	푌푎푏푎푛푐횤	퐾푎푦푛푎푘푙푎푟 

 
Asit-test (Likidite) oranı, cari oranı tamamlayan ve onu daha anlamlı kılan bir 

orandır. Ancak likiditenin belirlenmesinde cari orana kıyasla daha duyarlıdır. Bu oran 
hesaplanırken likiditesi nispeten daha düşük olan stoklar, gelecek aylara ait gelir ve 
gider tahakkukları ve diğer dönen varlıklar dikkate alınmamaktadır. Buna karşın hazır 
değerler, menkul kıymetler ve kısa süreli alacaklar gibi likiditesi yüksek varlıklar kısa 
süreli yabancı kaynaklara oranlanarak hesaplama yapılmaktadır. Genel kabul gören 
değeri gelişmiş ülkeler için 1, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler için 0,65-0,80 
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(Ağırbaş, 2014:76) olarak kabul edilmektedir. Bir işletmenin likidite oranının 1 olması; 
stoklardan satış yapamasa dahi, alacaklarını zamanında tahsil edebildiği ve menkul 
kıymetlerini bilançoda gösterilen tutar üzerinden nakde çevirebildiği takdirde kısa süreli 
borçlarını ödeyebileceği anlamına gelmektedir (Akgüç, 2013:29). Stoklar mal üreten 
işletmeler için önemli varlık kalemleridir. Ancak sağlık kurumları gibi hizmet üreten 
işletmelerde hizmetlerin stoklanamaması ve değişen stok politikaları nedeniyle düşük 
miktarlarda stok (ilaç ve tıbbi malzeme) bulundurulması asit test oranı ile cari oran 
arasındaki farkı azaltmaktadır. Bu nedenle bu oranın yorumlanmasında bu gibi 
faktörlerin dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır (Ağırbaş, 2014:77).  

  

퐴푠푖푡 − 푡푒푠푡	(퐿푖푘푖푑푖푡푒)푂푟푎푛횤 =
퐻푎푧횤푟	퐷푒ğ푒푟푙푒푟 +푀푒푛푘푢푙	퐾횤푦푚푒푡푙푒푟 + 퐴푙푎푐푎푘푙푎푟

퐾횤푠푎	푉푎푑푒푙푖	푌푎푏푎푛푐횤	퐾푎푦푛푎푘푙푎푟  

 
Nakit oranı, para ve benzeri varlıkların kısa süreli yabancı kaynaklara 

bölünmesi yoluyla hesaplanmaktadır. İşletmenin kısa süreli alacaklarını dikkate 
almadığından likidite oranına kıyasla daha katı bir orandır. Bu oran, işletmenin 
alacaklarını tahsil edemediği ve satışlarının durmaya yaklaştığı durumlarda kısa süreli 
borçlarını karşılayabilme gücünü göstermektedir. Genel kabul görmüş nakit oran 
değerinin 0,20’nin altına düşmemesi gerektiği kabul edilmektedir (Akgüç, 2013:30). 

푁푎푘푖푡	푂푟푎푛횤 =
퐻푎푧횤푟	퐷푒ğ푒푟푙푒푟 + 푃푎푧푎푟푙푎푛푎푏푖푙푖푟	푀푒푛푘푢푙	퐾횤푦푚푒푡푙푒푟

퐾횤푠푎	푉푎푑푒푙푖	푌푎푏푎푛푐횤	퐾푎푦푛푎푘푙푎푟  

 
Net işletme sermayesi oranı, cari aktifler ile cari pasifler arasındaki fark olarak 

bilinmektedir. Bu farkın satışlara bölünmesi ile de net işletme sermayesi oranı 
hesaplanmaktadır. Net işletme sermayesi oranı satışlara oranla likiditenin ne ölçüde 
olduğunu gösterir. Oranın yüksek olması likiditenin de yüksek olduğu anlamına gelir. 
Örneğin bir işletmenin net işletme sermayesi oranı %30 olarak kabul edildiğinde bu 
oran, işletmenin her 100 liralık satışına karşılık elinde 30 liralık net cari aktifi 
bulunduğu şeklinde yorumlanabilmektedir (Okka, 2015:130). 

푁푒푡	İş푙푒푡푚푒	푆푒푟푚푎푦푒푠푖	푂푟푎푛횤 =
퐷ö푛푒푛	푉푎푟푙횤푘푙푎푟 − 퐾횤푠푎	푉푎푑. 푌푎푏. 퐾푎푦푛푎푘푙푎푟

푆푎푡횤ş푙푎푟  

 
Eldeki nakit oranı, işletmenin bir günde katlandığı faaliyet giderlerinin nakit ve 

benzeri varlıklarla kaç kez karşılanabileceğini ölçmektedir. Diğer likidite oranları 
hesaplanırken gelir tablosundan ziyade bilanço kalemleri arasında bir oranlama 
yapılmaktadır. Eldeki nakit oranının hesaplanmasında her iki tablodan da 
yararlanılmaktadır. Bir işletmenin likiditesinin gerçek ölçüsü, ödemelerini vadesi 
geldiğinde karşılayıp karşılayamayacağı olarak kabul edilebilmektedir. Bu nedenle 
likiditenin, varlık ve yükümlülüklerden ziyade nakit akışları ile daha fazla ilişkili 
olduğu söylenebilmektedir. Bu bağlamda, gelir tablosunda yer alan faaliyet giderlerinin 
karşılanıp karşılanamayacağı da likiditenin bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir 
(Gapenski ve Pink, 2007:473).  

퐸푙푑푒푘푖	푁푎푘푖푡	푂푟푎푛횤 =
퐻푎푧횤푟	퐷푒ğ푒푙푒푟

퐹푎푎푙푖푦푒푡	퐺푖푑푒푟푙푒푟푖
365

 

4.2.1.2. Kârlılık Oranları 
 
Kâr, işletme faaliyetleri ile ilgili alınan kararların bir sonucudur. Diğer finansal 

oran grupları işletme finansal performansı hakkında önemli bilgiler sağlarken; kârlılık 
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oranları işletmenin aktiflerinin ve pasiflerinin birlikte etkin bir şekilde yönetilip 
yönetilmediğini, başka bir deyişle toplam performansını ortaya koymaktadır. Önemli 
kârlılık oranları; brüt kâr marjı, faaliyet kâr marjı, net kâr marjı, aktif kârlılık oranı ve 
öz kaynak kârlılık oranı olmak üzere beş kategoride incelenebilmektedir (Okka, 2015). 

Brüt kâr marjı oranı, net satışlar ile satışların maliyeti arasındaki farkın net 
satışlara bölünmesiyle hesaplanmaktadır. İşletmeler için en önemli kârlılık oranlarından 
biridir. Brüt kâr, bütün giderleri karşılayacak ve net kâra ulaşmayı sağlayacak önemli 
bir kâr kalemidir. Oranın yüksekliği işletme için iyi bir gösterge olarak 
değerlendirilmektedir (Okka, 2015:140). 

퐵푟ü푡	퐾â푟	푀푎푟푗횤 =
푁푒푡	푆푎푡횤ş푙푎푟 − 푆푎푡횤ş푙푎푟횤푛	푀푎푙푖푦푒푡푖

푁푒푡	푆푎푡횤ş푙푎푟  

 
Faaliyet kâr marjı oranı, brüt kârdan faaliyet giderlerinin düşülmesi ve aradaki 

farkın net satışlara oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır. Faaliyet kârı, işletmenin 
ekonomik faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kârı göstermektedir. Faaliyet kârı 
satışlara oranlandığında, her bir birimlik satıştan ne oranda kâr sağlandığı, başka bir 
ifade ile rakiplere göre satışların kârlılığının ne durumda olduğuna ulaşılmaktadır 
(Ağırbaş, 2014:97). 

퐹푎푎푙푖푦푒푡	퐾â푟	푀푎푟푗횤 =
퐵푟ü푡	퐾푟 − 퐹푎푎푙푖푦푒푡	퐺푖푑푒푟푙푒푟푖

푁푒푡	푆푎푡횤ş푙푎푟  

 
Net kâr marjı oranı, satılan her bir birimlik malın yüzde kaçının vergiden 

sonraki kâr olduğunu gösteren orandır. Bu noktaya kadar tüm giderler yapıldığı için net 
kâr işletme için bir katkı mahiyetindedir. Oranın yüksek olması birim satış miktarının 
kârlılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir (Okka, 2015:140). 

푁푒푡	퐾푎â푟	푀푎푟푗횤	푂푟푎푛횤 =
퐷ö푛푒푚	푁푒푡	퐾â푟횤
푁푒푡	푆푎푡횤ş푙푎푟  

      
Aktif kârlılık oranı, aktife yapılan toplam yatırımın bir dönemde ne kadar kâr 

sağladığını ve aktiflerin etkin kullanılıp kullanılmadığını gösteren orandır. Buna ek 
olarak aktiflerin satışlara oranla ne derece verimli kullanıldığının bir ölçüsü olarak da 
ifade edilebilmektedir. Başka bir deyişle 1 TL’lik aktif varlık üzerinden ne kadar kâr 
elde edildiğini ölçmektedir. Bu oran dönem net kârının aktif toplamına oranlanmasıyla 
hesaplanmaktadır (Dayı, 2013:175). 

퐴푘푡푖푓	푘푎푟푙횤푙횤푘	표푟푎푛횤 =
퐷ö푛푒푚	푁푒푡	퐾푎푟횤
푇표푝푙푎푚	퐴푘푡푖푓  

  
Net kâr/satışların maliyeti oranı, dönem net kârının satışların maliyetine 

oranlanması ile hesaplanmaktadır. Bu oran birim maliyet başına kârlılığın ölçüsü olarak 
değerlendirilebilmekle birlikte, maliyetler üzerindeki kontrol gücünün bir göstergesi 
olarak da değerlendirilebilmektedir. 

푁푒푡	퐾â푟
푆푎푡횤ş푙푎푟횤푛	푀푎푙푖푦푒푡푖 

 
4.2.1.3. Verimlilik (Faaliyet) Oranları 

 
Verimlilik oranları, işletmenin çalışma durumu ile ilişkili bilgiler sunmaktadır. 

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmek üzere kullandıkları varlıklar bilançonun aktif 
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kısmında yer almaktadır. Varlıkların kullanımı sonucu oluşan gelir ve giderler ise gelir 
tablosunda yer almaktadır. Verimlilik oranları bu varlıklar ile gelir tablosu 
kalemlerinden bazılarının birbirine oranlanması ile hesaplanmaktadır. Verimlilik 
oranları işletmelerin faaliyet sürecinde varlıklarını ne kadar etkili ve verimli 
kullandığını göstermektedir. Bu nedenle bu oranlar faaliyet oranları, verimlilik oranları 
veya devir hızı oranları olarak da bilinmektedir (Ağırbaş, 2014:87).  

Verimlilik oranları ile, işletmenin aktiflerini ne ölçüde etkin kullandığı 
belirlenirken, satışlara oranla varlıklara ne oranda yatırım yapıldığı da 
belirlenebilmektedir. Aktiflere aşırı yatırım yapılması işletme fonlarının israf edildiğine, 
yatırım maliyetinin yükseldiğine ve etkin nakit akımlarının azaldığına işaret ederken; 
yetersiz yatırım ise işletmenin rahat ve kârlı çalışamadığına, satışlarının azalacağına ve 
riskin artacağına işaret etmektedir. Bu nedenle işletme aktiflerinin etkin kullanımı 
karlılığı, dolayısıyla finansal performansı etkilemektedir. Bu kapsamda bazı verimlilik 
oranları aşağıdaki gibi açıklanmıştır (Okka, 2015:131). 

Stok devir hızı oranı, işletme faaliyetlerinde kullanılan stokların bir dönemde 
kaç kez yenilendiğini göstermektedir. Bu oran, stokların etkin bir şekilde yönetilip 
yönetilmediğini anlamaya yardımcı olmaktadır. Stok devir hızının yüksek olması 
kârlılığı artırabildiği gibi stoklara yapılan yatırımların yerinde olduğu ve likiditenin de 
arttığının bir göstergesi şeklinde yorumlanabilir. Stok devir hızı genel olarak satışların 
maliyetinin ortalama stoklara bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Ortalama stoklar dönem 
başı ve dönem sonu stok tutarının ikiye bölünmesiyle elde edilmektedir. (Okka, 
2015.133). 

푆퐷퐻 =
푆푎푡횤푙푎푛	푀푎푙	푀푎푙푖푦푒푡푖

퐷ö푛푒푚	퐵푎ş횤	푆푡표푘	푀푖푘푡푎푟횤 + 퐷ö푛푒푚	푆표푛푢	푆푡표푘	푀푖푘푡푎푟횤
2

 

 Aktif devir hızı oranı, işletme varlıklarının bir yılda kaz kez yenilendiğini ve 
aktiflere yapılan yatırımın etkinliğini gösteren orandır. Aynı sektörde aktif devir hızı 
yüksek olan işletmelerin diğer işletmelere kıyasla aktif varlıklarını daha verimli 
kullandığını, kapasite kullanım oranının yüksek olduğunu ve işletmenin başarısının 
arttığını göstermektedir. Aktif devir hızı düşük olan işletmelerin aktiflere aşırı yatırım 
yaptığını ve işletmenin iyi durumda olmadığını göstermektedir. Aktif devir hızı net 
satışların aktif toplamına bölünmesi ile aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir (Okka, 
2015:133).  

퐴푘푡푖푓	퐷푒푣푖푟	퐻횤푧횤 =
푁푒푡	푆푎푡횤ş푙푎푟
푇표푝푙푎푚	퐴푘푡푖푓 

 
Dönen varlık devir hızı, belirli bir dönemde dönen varlıkların kaç kez 

yenilendiğini göstermektedir. Dönem başı ve dönem sonu tutarlar arasında farklılık 
olması durumunda ortalama dönen varlıkların hesaplamaya dahil edilmesi daha uygun 
görülmektedir. Dönen varlık devir hızının düşük olması net satışlardaki artışa oranla 
dönen varlıklara daha fazla yatırım yapıldığı anlamına gelmektedir. Daha fazla yatırım 
yapılması, finansman gereksiniminin artmasıyla birlikte kârlılık üzerinde olumsuz etki 
oluşturabilmektedir. Dönen varlık devir hızı aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir 
(Akgüç, 2013:56). 

퐷ö푛푒푛	푉푎푟푙횤푘	퐷푒푣푖푟	퐻횤푧횤 =
푁푒푡	푆푎푡횤ş푙푎푟

퐷ö푛푒푚	퐵푎ş횤	퐷ö푛푒푛	푉. +퐷ö푛푒푚	푆표푛푢	퐷ö푛푒푛	푉.
2
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Duran varlık devir hızı oranı, maddi duran varlıklara aşırı yatırım yapılıp 
yapılmadığını, işletmenin atıl üretim kapasitesinin bulunup bulunmadığını anlamak için 
kullanılmaktadır. Oranın benzer işletmelere kıyasla düşük olması veya zaman içerisinde 
düşme eğilimi göstermesi işletmenin kapasitesini tam anlamıyla kullanmadığı şeklinde 
yorumlanabilmektedir. Duran varlık devir hızı yorumlanırken dönem içi 
dalgalanmaların dikkate alınması önemli bir husustur. Dönem başı ve dönem sonu 
tutarlarının farklı olması durumunda anılan oranın hesaplanmasında ortalama duran 
varlığın hesaplanması yararlı olabilmektedir. Duran varlık devir hızı genel olarak net 
satış tutarının duran varlıklara bölünmesi ile aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir 
(Akgüç, 2013:57). 

퐷푢푟푎푛	푉푎푟푙횤푘	퐷푒푣푖푟	퐻횤푧횤 =
푁푒푡	푆푎푡횤ş푙푎푟

퐷ö푛푒푚	퐵푎ş횤	퐷푢푟푎푛	푉. +퐷ö푛푒푚	푆표푛푢	퐷푢푟푎푛	푉.
2

	

    
Ticari borç devir hızı, işletmenin bir dönem içinde kredili alımlardan doğan 

borçlarını kaç kez ödediğini başka bir deyişle borç ödeme gücünü göstermektedir. 
İşletmelerin mal satın aldığı veya satış yaptığı diğer işletmelerin ticari borç devir hızını 
bilmesi, alış veya satış kararında dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Ticari 
borç devir hızı genel olarak kredili alımların ortalama ticari borçlara bölünmesiyle 
hesaplanmaktadır. Ancak bu verilere ulaşılamadığı takdirde satılan mal maliyetinin 
dönem sonu ticari borçlara bölünmesi suretiyle de aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir 
(Akgüç, 2013:59). 

푇푖푐푎푟푖	퐵표푟ç	퐷푒푣푖푟	퐻횤푧횤 =
푆푎푡횤푙푎푛	푀푎푙	푀푎푙푖푦푒푡푖

푇푖푐푎푟푖	퐵표푟ç푙푎푟  

 
4.2.1.4. Büyüme Oranları 

 
Büyüme oranları, bilanço ve gelir tablosundaki bazı önemli oranların zaman 

içinde nasıl değiştiğini ve olumlu veya olumsuz durumların ne yönde geliştiğini 
gösterir. Zaman içinde tersine bir büyüme gerçekleşmesi durumunda işletmenin kısa 
sürede sebeplerini araştırıp önlem alması önem arz etmektedir. Satışlardaki büyüme, 
kârdaki büyüme (Okka, 2015:142) ve cari borçtaki büyüme oranları bu kapsamda 
değerlendirilebilmektedir. 

Satışlardaki büyüme oranı, satışların bir önceki döneme göre ne oranda 
arttığını gösterir. Oranın diğer işletmelere oranla yüksek çıkması, işletmenin faaliyet 
hacmini diğer işletmelere nazaran daha çok artırdığı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca 
satışların kârlılık ile olan ilişkisi bakımından işletmenin diğer işletmelere nazaran 
kârlılığını da daha fazla artırdığı kabul edilmekte ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır 
(Okka, 2015).   

푆푎푡횤ş푙푎푟푑푎푘푖	퐵ü푦ü푚푒 = ∆푠 =
푆 − 푆

푠 × 100 

 
Kârdaki büyüme oranı, işletmenin dönem net kârının bir önceki döneme 

oranla ne ölçüde arttığını veya azaldığını gösteren orandır. Kârlılık düzeyi artan 
işletmelerin rakiplerine oranla daha iyi bir performans sergilediği kabul edilmektedir. 
Bu oran aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Okka, 2015). 

  

퐾푎푟푑푎푘푖	퐵ü푦ü푚푒 = ∆푘 =
퐾 − 퐾

퐾 × 100 
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4.2.1.5. Bütçe Gerçekleşme Oranları 
 
Bütçe gerçekleşme tablosundaki gelir ve gider bütçeleri gerçekleşme 

oranlarından yararlanılarak hesaplanan gerçekleşme oranları, diğer finansal oranların 
aksine herhangi iki kalemin birbirine oranlanmasından ziyade tek bir gelir veya gider 
bütçesi kaleminin tahmin edilen tutarı ile gerçekleşen tutarı arasındaki oran esas 
alınarak hesaplanmaktadır. Bütçe gerçekleşme oranları işletmelerin finansal planlama 
başarısının, dolayısıyla finansal performansının değerlendirilmesinde önemli analiz 
araçları arasında değerlendirilebilir. Sağlık kurumlarında giderler üzerindeki kontrol 
gücünü gösterebiln gider gerçekleşme oranlarının ayrı bir önemi vardır. Örneğin kamu 
hastanelerinde global bütçe kapsamında toplam ödenekler gider tutarları üzerinden 
hesaplanmaktadır (Global Bütçe Protokolü, 10.04.2018, khgm.saglik.gov.tr). Gider 
bütçesi gerçekleşme oranları, herhangi bir gider kalemi ile ilgili kurum tarafından bir 
sonraki mali dönem için tahmin edilen giderlerin payda kısmında, gerçekleşen oranların 
pay kısmında yer almasıyla hesaplanan oranlardır.  

  

퐺푂 =
퐺푒푟ç푒푘푙푒ş푒푛	퐺푖푑푒푟	푇푢푡푎푟횤
푇푎ℎ푚푖푛	퐸푑푖푙푒푛	퐺푖푑푒푟	푇푢푡푎푟횤 

 
퐺푂 = 퐺푒푟ç푒푘푙푒ş푚푒	푂푟푎푛횤 

 
Bütçe gerçekleşme oranları Tablo 2.3’deki ana gider kalemi unsurlarından 

yararlanılarak aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
 Personel giderleri gerçekleşme oranı 
 Mal ve hizmet alım gideri gerçekleşme oranı 
 Yatırım giderleri gerçekleşme oranı 
 Ek ödeme gerçekleşme oranları 

 
4.3. Finansal Performans Değerlendirmelerinde Çok Kriterli Karar Verme 
Yöntemleri 

 
İşletme yöneticilerinin en temel görevlerinden biri karar vermedir. Geçmiş 

dönemde kararlar; tecrübe, sezgi ve sınırlı bilgilere dayalı olarak alınmaktaydı. 
Günümüz şartlarında ise rekabet ve maliyetlerdeki artışlar ile ilişkilerde yaşanan 
değişmeler gibi pek çok faktörün etkisiyle tecrübe, sezgi ve bilginin yanı sıra karar 
sürecinin analitik olarak da değerlendirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Karar 
vermek, esasında bir sürecin sonucunu açıklamak anlamına gelir. Bir süreç olarak karar 
sürecinin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Can, 2015:1); 

 Amaç belirleme veya sorun tanımlama 
 Amaç ve sorunları irdeleme, öncelik belirleme 
 Alternatif belirleme 
 Alternatifleri değerlendirme 
 Seçim kriterini belirleme ve seçim yapma 

Kararlar mevcut en az iki durumdan birinin seçimine dayanır. Herhangi bir karar 
vermede gerekli olan karar elemanları ise şöyledir (Can, 2015:2); 

 Karar verici; seçim yapan kişidir. 
 Amaç; ulaşılmak istenen sonuçtur. 
 Karar kriteri; seçimleri oluşturan değerler sistemidir. 
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 Seçenekler; kontrol edilebilir alternatif değişkenlerdir. 
 Olaylar; kontrol edilemeyen çevre değişkenleridir. 
 Sonuç; her bir seçeneğin seçiminden ortaya çıkan değerdir. 

Günümüzde hem bireysel hem de büyük ölçekli kararlar alınırken birden fazla 
kriter dikkate alınmaktadır. Örneğin fiyat endeksli bir karar alınırken sadece maliyet 
boyutu değil, uzun dönemli ilişkiler, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı gibi 
parametreler de dikkate alınarak karar alma süreci işletilmektedir. Çok kriterli karar 
verme yöntemleri; matematik, yönetim, enformatik, psikoloji, sosyal bilimler ve 
ekonomi gibi birden çok disiplinin bir araya gelerek karar vericiye birden fazla boyutla 
değerlendirme ve karar alma olanağı sağlayan yöntemlerin bir araya gelerek 
oluşturduğu bir yapıdır. Bu bağlamda çok kriterli karar vermeyi, birden fazla kriterin 
optimize edildiği ve mümkün çözüm setleri içinden en iyi alternatifin seçildiği süreçler 
bütünü olarak tanımlanabilmektedir (Turan, 2015:15). 

Çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde kullanılan birden fazla 
teknik bulunmakla birlikte bu yöntemlerin uygulanmasını sağlayan bilgisayar 
programları da geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında TOPSİS, PROMETHEE, 
ELECTRE ve Veri Zarflama Analizi yöntemlerinden kısaca bahsedilmiştir. Ayrıca, 
çalışma verilerinin analizinde temel araç olarak kullanılan Bulut Performans Endeksi 
yöntemi de, çok kriterli karar verme yöntemleri kapsamında açıklanmıştır. 
 
4.3.1. TOPSIS 

 
TOPSIS (Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solitions-İdeal 

Çözüme Benzerlik Yoluyla Tercih Sıralama Tekniği) yöntemi Hwang ve Yoon (1980) 
tarafından diğer çok kriterli karar verme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiştir. 
Yöntem, alternatiflerin geometrik anlamda ideal çözüme en az uzaklıkta ve negatif ideal 
çözüme en fazla uzaklıkta olma esasına göre seçimine dayanmaktadır (Uzun ve Kazan, 
2016:101). Eğer amaç getiri sağlamak ise ideal çözüme yakınlık getirinin 
maksimizasyonu olarak anlaşılmaktadır. Bununla birlikte amaç maliyet minimizasyonu 
ise negatif ideal çözüme uzaklık anlamı taşımaktadır (Özdemir, 2015:134). 

TOPSIS yöntemi, kompleks algoritmalar ve matematiksel modeller içermeyen 
basit bir yöntemdir. Anlaşılmasının kolay ve sonuçların yorumlanmasının zor olmaması 
nedeniyle pek çok alanda kullanılmaktadır (Özdemir, 2015:134). TOPSIS yönteminin 
kullanıldığı alanlardan bazıları tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi seçimi, üretim 
sistemleri, insan kaynakları yönetimi ve finansal performans ölçümü olarak 
sayılabilmektedir (Behzadian vd., 2012). 

TOPSIS yönteminde alternatiflerin belirli kriterlere göre sıralaması 
yapılmaktadır. Bu sıralama süreci 6 adımdan oluşmaktadır. Sırasıyla bu aşamalar 
aşağıda açıklanmıştır (Özdemir, 2015); 

Adım1 (Karar Matrisinin Oluşturulması): Bu aşamada karar verici tarafından 
tarından mxp boyutlu bir matris oluşturulmaktadır. Matrisin satırlarında karar noktaları 
(alternatifler) gösterilirken, sütunlarda karar noktalarının sıralamasında kıstas alınan 
faktörler (kriterler) yer almaktadır (Özdemir, 2015:135). 

 

퐴 ̇ =

푎 푎 … 푎
푎 푎 … 푎
. . … .
. . … .

푎 푎 … 푎
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Adım2 (Normalize Matrisin Elde Edilmesi): Bu aşamada oluşturulan karar 

matrisindeki her bir aij değerinin karesi alınarak bu değerlerin toplamından oluşan 
sütun toplamları elde edilmektedir. Daha sonra her bir aij değeri bulunduğu sütun 
toplamının kareköküne bölünerek normalizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir 
(Özdemir, 2015:136). 

 

																	푁 =
푎

푎

	(퐢 = ퟏ,… ,퐦	퐯퐞	퐣 = ퟏ, … . , 퐧) 

Normalize matris aşağıdaki gibi elde edilmektedir; 
 

푁 =

푛 푛 … 푛
푛 푛 … 푛
. . … .
. . … .

푛 푛 … 푛

 

 
Adım3 (Ağırlıklandırılmış Matrisin Oluşturulması): Bu aşamada normalize 

matristeki her bir nij değeri wi gibi bir ağırlıkla çarpılarak V matrisi elde edilmektedir. 
Burada wi değerlerinin toplamının 1’e eşit olmasına dikkat edilmelidir. Bu adım 
yöntemin tek sübjektif yönüdür. Çünkü ağırlıklandırma işlemi kriterlerin önem 
derecesine göre yapılmaktadır (Özdemir, 2015:136). 

푁 =

푤 푛 푤 푛 … 푤 푛
푤 푛 푤 푛 … 푤 푛
. . … .
. . … .

푤 푛 푤 푛 … 푤 푛

= 푉 =

푣 푣 … 푣
푣 푣 … 푣
. . … .
. . … .

푣 푣 … 푣

 

 
Adım4 (İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerlerinin Elde Edilmesi): 

Ağırlıklandırılmış matris elde ediltikten sonraki aşamada ideal ve negatif ideal çözüm 
değerleri belirlenmektedir. Kriterlerin oluşturduğu sütunlarda amaç maksimizasyon ise 
en büyük değer ideal çözüm değeri olarak belirlenmektedir. Amaç minimizasyon ise en 
küçük değer ideal çözüm değeri olarak belirlenmektedir. İdeal çözüm değerleri 
belirlendikten sonra sütunlardaki negatif ideal çözüm değerleri belirlenmektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta ise negatif ideal çözüm değeri belirlenirken de amacın 
dikkate alınmasıdır. Bir sütun için amaç minimum ise negatif ideal çözüm değeri 
sütundaki en büyük değerdir. Buna karşın amaç maksimum ise negatif ideal çözüm 
değeri sütundaki en küçük değerdir (Özdemir, 2015:137). 

퐴∗ = max푣 	|푗 = 1,… , 푝	; 푖 = 1, … ,푚  
→ 퐴∗ = {푣∗, 푣∗ , 푣∗ ,… , 푣∗}	푠ü푡푢푛푑푎푘푖	푒푛	푏ü푦ü푘	푑푒ğ푒푟	푖푑푒푎푙	çö푧ü푚	푑푒ğ푒푟푖푑푖푟 

퐴 = {min푣푖푗	표푙푚푎푘	ü푧푒푟푒} 
→ 퐴 = {푣 , 푣 , 푣 ,… , 푣 }	푠ü푡푢푛푑푎푘푖	푒푛	푘üçü푘	푑푒ğ푒푟	푛푒푔푎푡푖푓	푖푑푒푎푙	çö푧ü푚	푑푒ğ푒푟푖푑푖푟 

 
Adım5 (İdeal ve Negatif İdeal Değerlere Olan Uzaklıkların Hesaplanması): 

İdeal ve negatif ideal noktalara uzaklık hesaplanırken öklidyen uzaklık formülünden 
yararlanılmaktadır. Öklidyen uzaklık, koordinat düzleminde iki nokta arasındaki 
uzaklığın belirlenmesinde kullanılmaktadır (Özdemir, 2015:138). 
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푑 = 푥 − 푥  

 
Öklidyen uzaklıktan faydalanılarak ideal çözüme en yakın uzaklık ile negatif 

ideal çözüme en uzak uzaklık belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu aşamada 
ağırlıklandırılmış karar matrisi sütunlarında yer alan her bir değerin ideal ve negatif 
ideal çözüm değerlerinden farkı alınmaktadır. Daha sonra her bir farkın karesi alınarak 
toplanmakta ve bu toplamın karekökü alınarak ideal ve negatif ideal çözüm değerleri 
elde edilmektedir. Öklidyen eşitliğinden yararlanılarak ayrı ayrı uzaklıkların 
hesaplanması aşağıdaki gibi gösterilmiştir (Özdemir, 2015:138); 

푆∗ = 푣 − 푣∗ 		(푖푑푒푎푙	푢푧푎푘푙횤푘) 

 

푆 = 푣 − 푣 	 (푛푒푔푎푡푖푓	푖푑푒푎푙	푢푧푎푘푙횤푘) 

 
 
Adım6 (İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması): Her bir karar 

noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının hesaplanmasında ideal ve ideal olmayan 
noktalara uzaklıklardan faydalanılmaktadır. Bu yakınlık C* ile gösterilmektedir. C* 
değeri 0 ile 1 aralığında değer almaktadır. Bu değerin 1’e eşit olması ideal çözüme 
mutlak yakınlığı gösterirken 0’a eşit olması negatif ideal çözüme mutlak yakınlığı 
göstermektedir. Bu aşamada negatif ideal uzaklıklar, ideal ve negatif ideal uzaklıkların 
toplamına bölünerek ideal çözüm değerine göreli yakınlıklar hesaplanmaktadır 
(Özdemir, 2015:139). 

퐶∗ =
푆

푆 + 푆 ̇
∗ 

 
4.3.2. PROMETHEE 

 
Çok kriterli sıralama yöntemlerinden biri olan PROMETHEE (Preference 

Ranking Organisation Method forEnrichment Evaluations-Zenginleştirme 
Değerlendirmeleri için Tercih Sıralama Organizasyon Yöntemi), Jean-Pierre Brans 
tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1982 yılında bir konferansta PROMETHEE I 
(alternatiflerin kısmi sıralaması) ve PROMETHEE II (alternatiflerin tam sıralaması) 
olarak iki model ile tanıtılmıştır. Birkaç yıl sonra PROMETHEE III (aralıkları temel 
alarak sıralama), PROMETHEE IV (sürekli durumlar için), PROMETHEE V 
(bölümlendirilme kısıtlarını içeren) ve PROMETHEE VI (insan beyninin temsilinin 
yapıldığı) olarak adlandırılan diğer versiyonları Brans ve Mareschall tarafından 
sunulmuştur. Etkin ve kolay kullanıma sahip olan PROMETHEE yönteminin; 
bankacılık, finans, üretim, tedarik zinciri, lojistik ve sağlık gibi pek çok alanda 
kullanımı bulunmaktadır (Dağ ve Yıldırım, 2015:177). 
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PROMETHEE yöntemi, seçim ve sıralama problemlerinde karar vericilerin 
isteklerine en uygun seçimlerin yapılabilmesi için geliştirilmiş çok ölçütlü bir öncelik 
belirleme metodudur. Bu metotta karar problemlerindeki alternatifler belirlenmiş tercih 
fonksiyonlarına göre değerlendirilmekte ve alternatifler ikili olarak karşılaştırılarak 
kısmi ve tam sıralama yapılmaktadır. Yöntemin uygulanmasında dikkat edilmesi 
gereken bazı önemli noktalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Dağ ve Yıldırım, 2015:178); 

 Tüm kriterlere göre iki alternatif arasındaki önceliği ifade etmelidir. 
 Kriterlere verilen önem oranlı bir ölçek üzerinden belirtilmelidir. 
 Ağırlıklar, kriterler arasındaki ödünleşimi ifade eder. 
 Kriterlere verilen değerler arasındaki farklar anlamlı olmalıdır. 
 Öncelik ilişkilerinde kriterler arasındaki farklarda uyumsuzluk söz konusu 

değildir. 
Ayrıca yöntemin uygulanmasında iki farklı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır; 

 Kriterlere ait ağırlıkları gösteren bilgi. 
 Alternatiflerin karşılaştırılmasında kullanılan her bir kriter bakımından tercih 

fonksiyonlarına ait bilgi.  
PROMETHEE yönteminde her bir kriter için ayrı ayrı tercih fonksiyonları 

tanımlanmaktadır. Bu tercih fonksiyonu, 0 ile 1 aralığında değişen değerler alabilen ve 
belirli bir kritere göre değerlendirilen a ve b gibi iki karar noktası arasındaki farkı ifade 
etmektedir. Tercih fonksiyonları altı başlık altında incelenmektedir. (1)Birinci tip tercih 
fonksiyonu (olağan tip); karar vericinin bir kriter için herhangi bir tercihi olmadığı 
durumlarda, (2) ikinci tip tercih fonksiyonu (U tipi); karar vericinin bir kriter için 
belirlediği değerden daha fazla değere sahip olan başka bir alternatiften yana tercih 
yapmak istediği durumlarda, (3) üçüncü tip tercih fonksiyonu (V tipi); karar vericinin bir 
kriter için belirlediği bir değerden daha fazla değere sahip bir alternatiften yana tercih 
yapmak istemesi ve aynı zamanda bu değerin altındaki alternatifleri de göz ardı etmek 
istememesi durumunda, (4) dördüncü tip tercih fonksiyonu (seviyeli); karar vericinin bir 
kriter için değer aralığı belirlediği durumlarda, (5) beşinci tip tercih fonksiyonu 
(doğrusal); karar vericinin bir kriter için ortalama değerin üstünde değere sahip 
alternatiflerden birini tercih etmek istemesi durumunda ve (6) altıncı tip tercih 
fonksiyonu (Gaussian); karar vericinin bir kriter için ortalamadan sapma değerlerine 
bakarak tercih yapmak istemesi durumunda kullanması gereken tercih fonksiyonlarıdır 
(Dağ ve Yıldırım, 2015:179). 

PROMETHEE yöntemine ilişkin açıklamaların ardından yöntemin işleyişi ile 
ilgili 7 temel adım aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Dağ ve Yıldırım, 2015:186); 

 Adım1: Karar verici alternatifleri, kriterleri ve kriter ağırlıklarını belirler. 
 Adım2: Kriterlere için tercih fonksiyonları belirlenir. 
 Adım3: Ortak tercih fonksiyonları ve tercih indeksleri belirlenir. 
 Adım4: Pozitif ve negatif üstünlük değerleri hesaplanır. 
 Adım5: PROMETHEE I ile alternatiflerin kısmi sıralaması yapılır 
 Adım6: Net öncelik değerleri hesaplanır 
 Adım7: PROMETHEE II ile alternatiflerin tam sıralaması elde edilir. 

 
4.3.3. ELECTRE 

 
ELECTRE, Elimination Et Choix Traduisant la Realite kelimelerinin baş 

harflerinden oluşmakta ve Gerçeği Yansıtan Eleme ve Seçim anlamına gelmektedir 
(Tunca vd., 2015:58). Yöntem ilk olarak Bernard Roy tarafından 1965 yılında bir 
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konferansta sunulmuştur. ELECTRE yöntemi, belirli kriterlere göre alternatifler 
arasındaki ikili üstünlük karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Bu yöntemde, çok sayıda 
nicel ve nitel kriterler karar verme sürecine dahil edilebilmekle birlikte bu kriterler 
ağırlıklandırılarak ağırlık topamlarına göre en uygun alternatifin seçimi 
yapılabilmektedir. ELECTRE yöntemi çevre yönetimi, reklam planlama, ulaşım ve 
finans gibi pek çok alanda başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir (Şahin, 2015:155).  

ELECTRE yöntemi problemlerin ele alınışına göre; seçim, sıralama ve 
sınıflandırma olmak üzere üç başlık altında incelenebilmektedir (Şahin, 2015). 

 ELECTRE yöntemi ilk geliştirildikten sonra her bir duruma göre farklı türevleri 
ile birlikte kullanım alanı bulmuştur. Seçim problemlerinde geliştirilen ilk ELCTRE I 
ve türevleri olan ELECTRE Iv ve ELECTRE Is birbirlerinden farklılaşan noktalara 
sahiptir. ELCTRE I ile ELCTRE Iv arasındaki tek fark veto kavramından 
kaynaklanmaktadır. Veto kavramına göre, eğer bir alternatif başka bir alternatife göre 
tek bir kritere göre daha üstün yönlere sahipse diğer kriterlere bakılmamaktadır. 
ELCTRE Is’ deki farklılık ise yapay kriterlerle kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu yöntemin özelliği, veri setinin mükemmel olmadığı durumların ele alınmasına 
olanak sağlamasıdır. Bu nedenle seçim problemlerinde daha çok tercih edilmektedir 
(Şahin 2015:155). 

Sıralama problemlerinde ELCTRE II ve ELCTRE III yöntemler yaygın olarak 
tercih edilen ELCTRE’ nin türevleri olarak bilinmektedirler. Sıralama problemleri için 
kullanılan ELECTRE II, en iyi alternatiften en kötü alternatife doğru sıralama esasına 
dayanmaktadır. Buna karşın ELECTRE III, yapay kriterler ve sıralama derecesini 
göstermesi bakımından ELECTRE II’ ye göre farklılık göstermektedir (Şahin 
2015:156).  

Sınıflandırma problemlerinde ELECTRE-TRI-B ve ELECTRE-TRI-C 
yöntemleri, ELECTRE’ nin diğer türevleri arasında yer almaktadır. ELECTRE-TRI-B, 
kategorilerin tanımlanmasında sınırlayıcı profilleri kullanmaktadır. ELECTRE-TRI-C 
ise, tipik veya ortalama sınırları kullanarak alternatifleri kategorize etmektedir (Şahin, 
2015:156).  

Genel olarak ELECTRE yönteminin uygulama aşamaları TOPSIS yönteminin 
ilk üç aşaması ile benzerlik göstermekte ve yedi başlık altında incelenmektedir. Bu 
aşamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Ömürbek ve Mercan, 2014); 

 Aşama1: Karar Matrisinin Oluşturulması 
 Aşama2: Standart Karar Matrisinin Oluşturulması 
 Aşama3: Ağırlıklandırılmış Standart Matrisin Oluşturulması 
 Aşama4: Uyum ve Uyumsuzluk Setlerinin Belirlenmesi 
 Aşama5: Uyum ve Uyumsuzluk Matrislerinin Oluşturulması 
 Aşama6: Üstünlük Karşılaştırmasının Yapılması 
 Aşama7: Net Uyum ve Uyumsuzluk İndekslerinin Hesaplanması 

 
4.3.4. VZA (Veri Zarflama Analizi) 

 
Veri zarflama analizi Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilmiş ve 

yöntemi duyuran ilk çalışma 1978 yılında yayınlanmıştır (Savaş, 2015:205). 
VZA, benzer yapıdaki karar verme birimlerinin göreli etkinliklerini ölçmeyi 

amaçlayan doğrusal programlama tabanlı parametrik olmayan bir etkinlik ölçme 
yöntemidir. VZA’ da etkinlikleri ölçülecek karar verme birimlerinin homojen yapıda 
olması gerekmektedir. Etkinlik, gözlenen değerlerin girdileri ve çıktıları ile optimal 
değerlerin girdileri ve çıktıları arasındaki karşılaştırma olarak tanımlanabilmektedir. 
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Etkinlik ölçümünde iki tür etkinlik ön plana çıkmaktadır. Bunlar; tahsis (fiyat) etkinliği 
ve teknik etkinlik olarak bilinmektedir. Tahsis etkinliği mevcut fiyatlar doğrultusunda 
en uygun oranda girdilerin veya çıktıların kullanılmasıdır. Teknik etkinlik ise, çıktı 
yönelimli yaklaşımla belirli bir girdi düzeyinde maksimum çıktıya ulaşmak, ya da girdi 
yönelimli yaklaşımla belirli bir çıktı düzeyinde minimum düzeyde girdi kullanmak 
olarak tanımlanabilmektedir (Savaş, 2015:201). 

VZA, karar verme birimlerini göreli olarak etkin olan ve olmayan olarak iki ana 
gruba ayırmaktadır. Göreli olarak etkin olan karar birimleri etkinlik sınırını 
oluşturmaktadır. Göreli olarak etkin olmayan karar birimleri ise etkin olanlara 
benzetilmeye çalışılmaktadır. Etkin olmayan her bir karar birimi için referans kümesi 
oluşturularak hedef değerler belirlenmektedir. Bu sayede etkin olabilmeleri için 
politikalar belirlenmektedir. VZA sekiz aşamadan oluşmakta ve bu aşamalarda dikkat 
edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Savaş, 2015); 

 Adım1 (Karar Verme Birimlerinin Seçimi): Karar verme birimleri homojen 
yapıda olmalı, aynı girdi değişkenleri ile aynı çıktıları elde etmelidirler. Karar 
verme birim sayısı ise en az girdi ve çıktı sayısının iki katı kadar olmalı, ya da 
karar birimi sayısı girdi ve çıktı sayısı çarpımından büyük olmalıdır. 

 Adım2 (Girdi Ve Çıktı Seçimi): Girdi ve çıktı değişkenleri tüm karar birimleri 
için ortak olmalıdır. Girdi ve çıktı sayısı fazla olmamalı, aralarında çok güçlü 
korelasyon bulunan girdi veya çıktılardan biri uzman görüşüyle analizden 
çıkarılmalıdır.  

 Adım3 (Verilerin elde edilebilirliği ve güvenilirliği): Veriler güvenilir bir 
kaynaktan edinilmelidir. Eksik verileri bulunan karar birimleri için farklı 
yöntemlere başvurularak analizde tutulması sağlanabilir. 

 Adım4 (Göreli etkinlik ölçümü): Analizin amacına en uygun VZA modeli 
seçilmelidir. Etkinlik ölçümü için VZA uygulamasında paket programlardan 
yararlanılabilir. 

 Adım5 (Etkinlik değerleri): Etkinlik değerleri genel olarak 0 ile 1 arasında değer 
alır. Göreli olarak etkin olan karar birimlerinin etkinlik değeri 1 kabul edilir. 
Etkinlik değeri 1 olmayan karar birimleri ise göreli etkin olmayan karar 
birimleridir. 

 Adım6 (referans kümesi): Göreli olarak etkin olmayan karar verme birimlerinin 
her biri için referans kümesi belirlenir. Bu küme göreli olarak etkin olan bir grup 
karar biriminden oluşur. 

 Adım7 (Etkin olmayan karar birimleri için iyileştirme): Göreli olarak etkin 
olmayan karar birimleri için oluşturulan referans kümelerine ait girdi ve çıktı 
değerleri göz önüne alınarak potansiyel iyileştirmeler belirlenir. 

 Adım8 (Sonuçların değerlendirilmesi): Göreli olarak etkin olan ve olmayan 
karar birimleri hakkında genel değerlendirme yapılır. 

 
4.3.5. Bulut Performans Endeksi Yöntemi 

 
Bulut Performans Endeksi yöntemi, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nda sanayi ve teknoloji uzmanı olarak görev yapan Tevfik BULUT tarafından 
geliştirilmiş ve yönteme kendisi tarafından soy ismi verilmiştir. Geliştirdiği bu yöntemi 
ilk olarak 2014 yılında “Organize Sanayi Bölgelerinde Finansal Performans Analizi” 
konulu uzmanlık tezinde uygulamıştır. Daha sonra 2017 yılında; “Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB’ler) Tüzel Kişiliklerinin Finansal Performans Analizine Yönelik Endeks 
Önerisi: Bulut Performans Endeksi” konulu çalışması, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 



SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL TABLO…                               Şafak KIRAN 
 

73 

Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü yayını olan ve ULAKBİM Sosyal ve Beşerî 
Bilimler Veri Tabanında indekslenen “Verimlilik Dergisi” nde yayınlanarak akademik 
literatüre girmiştir. Ayrıca, yazarın kendisi tarafından kişisel web sitesinde yöntemin 
uygulanmasına yönelik Microsoft Office Excel modülü de eklenerek kullanıcılara 
kolaylık sağlanması amaçlanmıştır (Bulut Performans Endeksi, 20.05.2018, 
tevfikbulut.com). 

Bulut Performans Endeksi yöntemi, sıralama, seçim, performans değerlendirme, 
risk değerlendirme gibi çok kriterli karar verme problemlerinde kullanılabilmektedir. 
Buna ek olarak yazarın kendisi tarafından Bulut Performans Endeksi yönteminin temel 
avantajları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Bulut Performans Endeksi, 20.05.2018, 
tevfikbulut.com); 

1- Diğer çok kriterli karar verme modellerinde genel olarak tek yönlü 
eşitsizliklerdeki referans değerleri dikkate alınmazken Bulut Performans Endeksi 
yönteminde bu durum dikkate alınmaktadır. Örneğin TOPSİS yöntemiyle kriterlerin 
maksimum veya minimum olması istendiği durumlarda sütundaki en yüksek veya en 
düşük değerler dikkate alınırken, Bulut Performans Endeksi yönteminde önceden kabul 
görmüş referans değerleri ya da sektör ortalamaları dikkate alınabilmektedir. Bu sayede 
veri setinde yer alan aşırı değerlerin etkisi minimize edilebilmektedir. 

2- Bulut Performans Endeksi yöntemi ile karar verme birimleri endeks düzeyine 
indirgenerek yorumlanması daha kolay hale getirilmiştir. Ayrıca toplam kriterler ile 
oluşturulan toplam endeksin yanında herhangi bir kritere ait alt endeksin 
oluşturulmasına olanak sağlayarak birden fazla performans çıktısının değerlendirilmesi 
mümkün hale getirilmiştir. 

3- Bulut Performans Endeksi yöntemi ile kriterlere ait değerlerin yerleri, 
minimum veya maksimum olması istenmesi durumuna göre değiştirilmek suretiyle 
karar birimlerinin sırası değişmeden mutlak eşleştirmeye olanak sağlanmaktadır. Bu 
durum araştırma aşamasında açıklanmıştır. 

4-Bulut Performans Endeksi yöntemi dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yapıda 
herhangi bir dönemde elde edilen endeks referans değeri bir sonraki dönem için 
değişebilmektedir. Bu sayede her dönem farklı endekslerin oluşturulmasına ve 
dönemlerin birbirleriyle karşılaştırılmasına olanak sağlanmaktadır. Ayrıca, istenilen 
herhangi bir dönemdeki kriterin endeks referans değeri sonraki dönemlerde referans 
değeri olarak kabul edilebilmektedir. 

Bulut Performans Endeksi yönteminde endeks oluşturma aşamaları 7 adımdan 
oluşmaktadır. Bu adımlar aşağıda açıklanmıştır (Bulut, 2017:42); 

Adım1 (Karar Matrisinin Oluşturulması): Bu aşamada karar verici tarafından 
cxr boyutlu bir karar matrisi (X) oluşturulmakta ve bu matrisin satırlarında karar 
kriterleri ve sütunlarında karar birimleri yer almaktadır (Bulut, 2017:42). 

 

푋 ̇ =

푥 푥 … 푥
푥 푥 … 푥
. . … .
. . … .
푥 푥 … 푥

 

 
Adım2 (İdeal Değerlere Göre Farkın Belirlenmesi): Karar matrisi 

oluşturulduktan sonra satırlarda yer alan her bir xij değeri ile her bir kritere ait önceden 
belirlenmiş veya hesaplanmış referans değeri arasındaki fark hesaplanarak fark matrisi 
(F) oluşturulmaktadır. Fark işleminde referans değerleri için belirlenen küçük veya 
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büyük işaretinin hesaplamasının yönünü değiştirebilmesine dikkat edilmelidir. Eğer 
herhangi bir kriterin, kendisi için belirlenmiş referans değerinden büyük veya eşit 
olması isteniyorsa “푥 − 푥̅ ” eşitliği, tam tersi durumda ise “푥̅ − 푥 ” eşitliği 
kullanılmalıdır (Bulut, 2017:42). 

푥 = 푘푟푖푡푒푟푖푛	푑푒ğ푒푟푖 
푥̅ = 푟푒푓푒푟푎푛푠	푑푒ğ푒푟푖 

 

퐹 ̇ =

푓 푓 … 푓
푓 푓 … 푓
. . … .
. . … .
푓 푓 … 푓

 

 
Adım3 (Matrisin Normalize Edilmesi): Bu aşamada öncelikle fark matrisinin 

satırlarında yer alan her bir fij değerinin ait olduğu satırın ortalamasından farkı 
hesaplanmaktadır. Elde edilen her bir fark değerinin karesi alınıp toplandıktan sonra, 
fark değeri kareler toplamının kareköküne bölünmektedir. Bu işlem tüm satırlarda 
uygulandıktan sonra normalize matris (S) elde edilmektedir (Bulut, 2017:43). 

 

푆 ̇ =
퐹 − 퐹

퐹 − 퐹

	(푖 = 1, … , 푘	푣푒	푗 = 1, … , 푛) 

 
Normalize matris aşağıdaki gibi gösterilmiştir; 

푆 ̇ =

푠 푠 … 푠
푠 푠 … 푠
. . … .
. . … .
푠 푠 … 푠

 

 
 
Adım4 (Minimum Negatif Değerlerin Mutlak Değerlerinin Alınması): Bu 

aşamada, normalize edilmiş matristeki her bir satırda yer alan minimum değerin mutlak 
değeri alınarak elde edilen pozitif değer ait olduğu satırdaki her bir sij değeri ile 
toplanmaktadır. Bu sayede satırdaki en küçük değer pozitife dönüştürüldüğü gibi diğer 
her bir sij değeri de en küçük değerle eşit miktarda artmış olur. Bu işlem sonucunda Pij 
matrisi elde edilmektedir (Bulut, 2017:44). 

푋 = min 푠 	(푠푎푡횤푟푑푎푘푖	푚푖푛푖푚푢푚	푑푒ğ푒푟	표푙푚푎푘	ü푧푒푟푒) 
 

푋 = {푠 , 푠 , 푠 , … , 푠 }	(ℎ푒푟	푏푖푟	푠푎푡횤푟푑푎푘푖	푚푖푛푖푚푢푚	푑푒ğ푒푟) 
 
푋 = |{푠 , 푠 , 푠 , … , 푠 }|	(푀푖푛푖푚푢푚	푑푒ğ푒푟푙푒푟푖푛	푚푢푡푙푎푘	푑푒ğ푒푟푖) 
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푆 ̇ =

푠 +푥 푠 +푥 … 푠 +푥
푠 +푥 푠 +푥 … 푠 +푥

. . … .

. . … .
푠 +푥 푠 +푥 … 푠 +푥

→ 푃 =

푝 푝 … 푝
푝 푝 … 푝
. . … .
. . … .
푝 푝 … 푝

 

 
Adım5 (Minimum Olması İstenen Değerlerin Tersine Çevrilmesi): Finansal 

oran değerlerinin bazılarının düşük bazılarının ise yüksek olması istenmektedir. Bu 
nedenle bu aşamada bazı oranlar ait olduğu satır içinde tersine çevrilmektedir. Başka bir 
ifadeyle düşük olan değer yüksek, yüksek olan değer ise düşük olmaktadır. Bunu 
yapmak için düşük olması istenen oran değerleri genel olarak büyükten küçüğe doğru, 
yüksek olması istenenler ise küçükten büyüğe doğru sıralanarak (min pij ↔ max pij) 
mutlak eşleştirme sağlanmaktadır (Bulut, 2017:44). Aşağıdaki tabloda örnek bir 
uygulama ile bu durum gösterilmiştir. 

 
Mevcut Durum Yeni Durum 

Kriter Karar Birimleri Kriter Karar Birimleri 
A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 

M 1 2 3 4 M 4 3 2 1 
 
 Bu aşamada kriterler ağırlıklandırılacaksa, mutlak eşleştirme sağlandıktan sonra 

her bir pij değeri “ki” gibi bir ağırlık değeri ile çarpılarak ağırlıklandırma işlemi 
gerçekleştirilir. Burada “ki” ağırlık değerleri toplamının 1’e eşit olmasına dikkat 
edilmelidir (Bulut, 2017:45). 

푃 =

푘 × 푝 푘 × 푝 … 푘 × 푝
푘 × 푝 푘 × 푝 … 푘 × 푝

. . … .

. . … .
푘 × 푝 푘 × 푝 … 푘 × 푝

→ 퐴 =

푎 푎 … 푎
푎 푎 … 푎
. . … .
. . … .
푎 푎 … 푎

 

 
 

Adım6 (Endeks Referans Değerlerinin Belirlenmesi): Bu aşamada her bir 
satırdaki maksimum değer endeks referans değeri (푅 ) olarak belirlenmektedir (Bulut, 
2017:45).  

푅 = max푎  
푅 = {푎 , 푎 , 푎 , … , 푎 }	(ℎ푒푟	푏푖푟	푠푎푡횤푟푎	푎푖푡	푚푎푘푠푖푚푢푚	푑푒ğ푒푟푙푒푟푑푖푟) 

 
Adım7 (Endeks Puanlarının Hesaplanması): Endeks referans değerleri 

belirlendikten sonra her bir kritere ait endeks referans değerleri toplamı ile genel 
(toplam) endeks puanı hesaplanmış olmaktadır. Ağırlıklandırma işlemi sonunda 
hesaplanan her bir karar birimine ait kriter değerleri toplanarak her bir karar birimine ait 
toplam puan elde edilmektedir. Son olarak her bir karar biriminin sahip olduğu toplam 
puan, kriterlerin endeks referans değerleri toplamına oranlanıp yüz ile çarpılarak karar 
biriminin “Bulut Performans Endeks (BE)” puanı hesaplanmaktadır (Bulut, 2017:45). 

퐼 = 푅 	(퐻푒푟	푏푖푟	푘푟푖푡푒푟푖푛	푒푛푑푒푘푠	푟푒푓푒푟푎푛푠	푑푒ğ푒푟푙푒푟푖푛푖푛	푡표푝푙푎푚횤) 
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퐾퐵 = 푎 	(퐻푒푟	푏푖푟	푘푎푟푎푟	푏푖푟푖푚푖푛푒	푎푖푡	푘푟푖푡푒푟	푑푒ğ푒푟	푡표푝푙푎푚횤) 

 

퐵퐸 =
퐾퐵
퐼 × 100	(퐻푒푟	푏푖푟	푘푎푟푎푟	푏푖푟푚푖푛푖푛	푡	푑ö푛푒푚푖푛푒	푎푖푡	퐵퐸	푝푢푎푛횤) 
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5. SAĞLIK KURUMLARI FİNANSAL TABLO ANALİZLERİNDE 
KULLANILABİLECEK ANAHTAR FİNANSAL ORANLARIN 
BELİRLENMESİ: BİR PERFORMANS ENDEKSİ ÖNERİSİ 
 
5.1. Araştırmanın Konusu 

 
Türkiye’de sağlık kurumlarının finansal performansının belirlenmesinde bugüne 

kadar yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak oran analizi yönteminden yararlanıldığı tespit 
dilmiştir. Buna ek olarak sağlık kurumlarında finansal performansların 
karşılaştırılmasında bütüncül bir değerlendirme sağlayan ÇKKV (Çok Kriterli Karar 
Verme) yöntemlerinden oldukça sınırlı bir şekilde yararlanıldığı görülmektedir. Ayrıca, 
daha önce sağlık kurumlarında finansal performans endeksi oluşturmayı içeren bir 
çalışma tespit edilememiştir. Bu nedenle Bulut Performans Endeksi yöntemi 
kullanılmıştır.  
 
5.2. Araştırmanın Amacı 

 
Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumları finansal tablo analizlerinde 

kullanılabilecek anahtar finansal oranların belirlenmesi ve bu oranlar ile farklı finansal 
boyutlarda, hastanelerin finansal performanslarına göre nasıl endekslenebileceğini 
ortaya koymaktır. Ayrıca, kullanılan endeks modelini karar vericilere etkili bir 
performans değerlendirme aracı olarak sunmak, araştırmanın önemli alt amaçları 
arasında yer almaktadır. Bu kapsamda sağlık sektörünün ülkemiz dinamikleri ve 
hastanelerin finansal tablolarında yer alan tutarlar da dikkate alınarak uygun oranların 
belirlenmesi hedeflenmiştir. 
 
5.3. Araştırmanın Yöntemi 

 
Araştırmada veri elde etmek üzere hastanelere ait bilanço, gelir tablosu ve bütçe 

gerçekleşme tablolarından yararlanılmıştır. Oran analizi yöntemi ile bu tablolardaki 
verilerden hareketle oranlar hesaplanmıştır. Hesaplanan oranlar üzerinden Bulut 
Performans Endeksi yöntemi ile, hastanelerin finansal performanslarına göre endeks 
puanlarının ve alt endeks puanlarının hesaplanması sağlanmıştır. Endeks düzeyinde 
hastaneler sahip oldukları puanlara göre sıralanmıştır. Ayrıca hastaneler genel endeks ve 
alt endeks puanlarına göre gruplandırılarak grup düzeyinde hastanelerin finansal 
durumları ortaya koyulmuştur. Hastanelerin sahip oldukları endeks puanlarına göre 
gruplandırılmasında SPSS Version 22.0 programından yararlanılmıştır. 

 
5.4. Araştırmanın Varsayımı ve Sınırlılıkları  

 
Araştırma kapsamında yararlanılan mali tablolardaki verilerin muhasebe temel 

ilkelerine uygun bir şekilde kaydedildiği varsayılmıştır. Bu çalışma, T.C. Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları ile sınırlıdır. 
 
5.5. Evren ve Örneklem 

 
Araştırma evrenini Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşları 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda örneklem seçilmemiş; tüm hastane verilerine ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Araştırma kapsamında veri elde etmek üzere 53 eğitim ve araştırma 
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hastanesinin 47’sine (%89), 41 üniversite hastanesinin 17’sine (%41) ve 836 diğer 
ikinci basamak sağlık kuruluşlarının 438’ine (%52) olmak üzere toplam 930 sağlık 
kuruluşunun 502’sine (%54) ait finansal tablolardan yararlanılmıştır. Araştırmada 
hastanelerin isimleri yerine, Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde (TDMS) yer alan kurum 
kodları kullanılmıştır.  
 
5.6. Veri Toplama Aracı 

 
Araştırma kapsamındaki hastanelere ilişkin bilanço ve gelir tabloları Tek Düzen 

Muhasebe Sistemi (TDMS) üzerinden elde edilmiştir. Bütçe gerçekleşme tablolarına ise 
Analitik Bütçe Sistemi (ABS) üzerinden ulaşılmıştır. Bilanço ve gelir tablolarına ilişkin 
veriler 2015-2016 yıllarını kapsamaktadır. Bütçe gerçekleşme tablolarına ilişkin veriler 
ise 2016 yılına aittir. Nihai değerlendirme 2016 yılı verileri üzerinden yapılmıştır. 
Veriler elektronik posta yoluyla Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu tarafından 
sağlanmıştır.  
 
5.7. Verilerin Analizi 
 
5.7.1. Oranların Belirlenmesi ve Hesaplanması 

 
Araştırmada ilk olarak, gelir tablosu, bilanço ve bütçe gerçekleşme tablosundan 

yararlanılarak finansal oranlar hesaplanmıştır. Oranların hesaplanmasında MS Office 
Excel programından yararlanılmıştır. Oranlar belirlenirken ağırlıklı olarak literatürden 
yararlanılmıştır. Bu kapsamda; 1-likidite (5), 2-karlılık (5), 3-verimlilik (5) ve 4-
büyüme (2) gibi alan yazında kullanılan oran sınıflandırmalarından yararlanılmış olup; 
bu çalışmada farklı olarak, 5-bütçe gerçekleşme oranları (4) da eklenerek 5 grupta 
toplam 21 oran belirlenmiştir. 

Çalışmada verimlilik, likidite, karlılık ve büyüme oranları ağırlıklı olarak 
finansal yönetim alanında yazılmış farklı kitaplardan (Okka, 2015; Akgüç, 2013; 
Ağırbaş, 2014; Gapenski ve Pink, 2007; Dayı, 2013) yararlanılarak belirlenmiştir. Bütçe 
gerçekleşme oranlarının belirlenmesinde ise bütçe gerçekleşme tablolarından 
yararlanılmıştır. Bütçe gerçekleme oranlarının belirlenmesinde, kamu hastanelerinin 
finansal verimliliklerinin belirlenmesinde rehber olarak kullanılan “Verimlilik Karne 
Uygulaması Gösterge Kartları” içinde yer alan “gider bütçesi gerçekleşme oranı” ve 
“gelir bütçesi gerçekleşme oranı” kriterlerinden esinlenilmiştir (Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü, 10.01.2018, www.khgm.gov.tr). Ayrıca bu çalışma kapsamında net 
kâr/satışların maliyeti (K5) oranı sübjektif bir şekilde hesaplanarak analize dahil 
edilmiştir. 
 
5.7.2. Oranlar İçin Referans Değerlerin Belirlenmesi  

 
Bu aşamada, Bulut Performans Endeksi yönteminde kullanılmak üzere her bir 

oran kriterinin referans değeri literatürde genel kabul görmüş değerler baz alınarak 
belirlenmiştir. Genel kabul görmüş bir değeri olmayan oranlar için ortalamaları dikkate 
alınmıştır. Ayrıca bütçe gerçekleşme oranları için referans değerleri sübjektif kriterlere 
göre belirlenmiştir. Örneğin bu oranlar için referans değeri 1 olarak kabul edilmiştir. 
Çünkü finansal planlamanın başarılı olabilmesinin, tahmin edilen gider tutarı ile 
gerçekleşen gider tutarının birbirini dengelemesine bağlı olduğu düşünülmüştür. Oranın 
1’i aşması durumu gerçekleşen giderin tahmin edilenden fazla olduğu anlamına 
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gelmektedir. Bu da hastaneler için istenmeyen bir durum olarak 
değerlendirilebilmektedir.  

 
5.7.3. Oranlar İçin Gerçekleşmesi İstenen Durumun (Yön) Belirlenmesi 

 
Bu aşamada Bulut Performans Endeksi yönteminde uygulanmak üzere oranlara 

(kriterlere) ilişkin yönler (maksimum, minimum) belirlenmiştir. Oranların büyükseme 
ya da küçükseme amacını belirlemek için literatürden yararlanılmıştır. Örneğin stok 
devir hızının yüksek olması işletmenin stoklarını etkin bir şekilde yönettiği anlamına 
gelmektedir. Buna karşın stok devir hızı için kabul görmüş bir değer bulunmamaktadır. 
Bu nedenle ilgili endüstri kolundaki firmaların ortalaması referans olarak kabul 
edilebilmektedir. Stok devir hızının ortalamadan büyük olması o işletme için iyi bir 
gösterge olarak değerlendirilebilmekle birlikte çalışmada kullanılan yöntemde oranın 
büyüksenme (maksimum) amacı güdülebilmektedir. Başka bir ifade ile örneğin 
herhangi bir hastanenin bütçe gerçekleşme oranının referans değerinden (1’den) küçük 
olması istenmesi durumunda kriterin yönü minimum olarak belirlenmektedir. 

 
5.7.4. Endeks ve Alt Endeks Türlerine Göre Hastanelerin Sıralanması 

 
Bu aşamada Bulut Performans Endeksi yöntemi ile hastanelere ilişkin endeks ve 

alt endeks puanları hesaplanarak endeks düzeyinde hastaneler sıralama puanlarına göre 
karşılaştırılmıştır. 

Bu aşamada ayrıca sağlık kuruluşları endeks ve alt endeks türlerine göre sahip 
olduğu puanlar bakımından gruplandırılmıştır. Gruplandırma işlemi hastanelerin 0 ile 
100 puan aralığında hangi kategoride yer aldığının belirlenmesi için yapılmıştır. Bu 
amaçla istatistik paket programı kullanılarak 0 ile 100 puan aralığında 10 farklı 
performans kategorisi oluşturulmuştur. Kategoriler oluşturulduktan sonra her hastane 
sahip olduğu puana göre bu kategorilerden birine atanmıştır.    
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6.BULGULAR 
 
6.1. Çalışma Kapsamındaki Hastaneler İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Tablo 6.1.’de hastanelerin türlerine göre sınıflandırılması gösterilmektedir. 

Türlerine göre hastaneler 4 kategoride ele alınmış olup kategorilere ilişkin yüzdeler 
verilmiştir. Buna göre; toplam hastaneler içinde en yüksek oran %87,2 ile diğer ikinci 
basamak sağlık kuruluşlarından oluşmaktadır. Bunu takiben Eğitim ve araştırma 
hastaneleri %9,4 ile ikinci en yüksek orana sahiptir. Üniversite hastanelerinin ise %3,4 
ile son sırada yer aldığı görülmektedir. 

 
Tablo 6.1. Hastanelerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Hastane Türlerine Göre 
 Frekans Yüzde (%) 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 47 9,4 
Üniversite Hastaneleri 17 3,4 
Diğer 2. Basamak Hastaneler 438 87,2 
Toplam 502 100 

 
6.2. Oran Analizi ile Elde Edilen Oranların Sınıflandırılması ve Hesaplanması 

 
Tablo 6.2’de hastanelere ilişkin oranların sınıflandırılması ve hesaplanma şekli 

gösterilmiştir. Farklı ülke ve sektörlerde yapılan çalışmalarda oranların hesaplanması 
değişebilmektedir. Genel olarak faiz ve vergi ödeme durumu ya da finansal raporlama 
standartlarındaki farklılıklar bu değişime neden olabilmektedir. Bu çalışma 
kapsamındaki hastanelerin gelir tablolarında anlamlı tutarda faiz ödemesi yapıldığına 
ilişkin bulguya erişilememiştir. Ayrıca vergi ödemelerine ilişkin bir göstergeye 
ulaşılamamıştır.  

 
Tablo 6.2. Oranların Sınıflandırılması ve Hesaplanmasına İlişkin Açıklayıcı Bilgiler 

Oran Grupları Oranlar Oranların Hesaplanması 

Verimlilik  
Oranları (V) 

Stok Devir Hızı (V1) Satışların Maliyeti / Ort. Stoklar 
Aktif Devir Hızı (V2) Net Satışlar / Toplam Aktif 
Duran Varlık Devir Hızı (V3) Net Satışlar / Ort. Duran Varlıklar 
Ticari Borç Devir Hızı (V4) Satışların Maliyeti / Ticari Borçlar 
Dönen Varlık Devir Hızı (V5) Net Satışlar / Ort. Dönen Varlıkları 

 

Likidite 
Oranları (L) 

Cari Oran (L1) Dönen V. / Kısa Vad. Yab. Kaynaklar 
Asit-Test (Likidite) Oranı (L2) (Dönen V.-Stoklar) / Kısa Vad. Yab. Kaynaklar 
Nakit Oranı (L3) Hazır Değerler / Kısa Vad. Yab. Kaynaklar 
Net İşl. Sermayesi Oranı (L4) (Cari Aktifler – Cari Pasifler) / Net Satışlar 
Eldeki Nakit Oranı (L5) Hazır Değerler / (Faaliyet Giderleri / 365) 

 

Karlılık 
Oranları (K) 

Net Kar Marjı Oranı (K1) Dönem Net Karı / Net Satışlar 
Faaliyet Kar Marjı Oranı (K2) Faaliyet karı / Net Satoşlar 
Aktif Karlılık Oranı (K3) Dönem Net Karı / Aktif Toplamı 
Brüt Karlılık Oranı (K4) Brüt Kar / Net Satışlar 
Net Kar/S. Maliyeti Oranı (K5) Dönem Net Karı / Satışların Maliyeti 

 
Büyüme 

Oranları (B) 
Net Satış Büyüme Oranı (B1) (S2 – S1) / S1 
Net Kar Büyüme Oranı (B2) (K2 – K1) / K1 

 
Bütçe Personel Gid. Gerç. Oranı (G1) Gerçekleşme / Planlanan Gider 
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Gerçekleşme 
Oranları (G) 

Mal Ve Hizmet Alım Gid. Gerç. 
Oranı (G2)  

Gerçekleşme / Planlanan Gider 

Yatırım Gid. Gerç. Oranı (G3) Gerçekleşme / Planlanan Gider 
Ek Ödeme Gerç. Oranı (G4) Gerçekleşme / Planlanan Gider 

Toplam 5 Grup ve 22 Oran 
 
6.3. Bulut Performans Endeksi Yöntemi İçin Oran Kriterlerinin Yönü ve Referans 
Değerlerinin Belirlenmesi 

 
Tablo 6.3’te Bulut Performans Endeksi yönteminde kullanılmak üzere oran 

kriterlerine ilişkin yön ve referans değerleri görülmektedir. 
 

Tablo 6.3. Oran Kriterlerine İlişkin Yön ve Referans Bilgileri 
Kriterler Kriterin Yönü Referans Değeri 
V1 Maksimum (≥) Ortalama 
V2 Maksimum (≥) Ortalama 
V3 Maksimum (≥) Ortalama 
V4 Maksimum (≥) Ortalama 
V5 Maksimum (≥) Ortalama 
L1 Maksimum (≥) 1,50 
L2 Maksimum (≥) 1,00 
L3 Maksimum (≥) 0,20 
L4 Maksimum (≥) Ortalama 
L5 Maksimum (≥) Ortalama 
K1 Maksimum (≥) Ortalama 
K2 Maksimum (≥) Ortalama 
K3 Maksimum (≥) Ortalama 
K4 Maksimum (≥) Ortalama 
K5 Maksimum (≥) Ortalama 
B1 Maksimum (≥) Ortalama 
B2 Maksimum (≥) Ortalama 
G1 Minimum (≤) 1,00 
G2 Minimum (≤) 1,00 
G3 Minimum (≤) 1,00 
G4 Minimum (≤) 1,00 
  
6.4. Bulut Performans Endeksi Yönteminin Uygulama Aşamaları 

 
Bulut Performans Endeksi yönteminin uygulama aşamalarında oluşturulan 

tabloların satırlarında karar kriterleri olarak 11 örnek oran ve sütunlarında karar 
birimleri olarak 7 örnek hastane gösterilmiştir. Bu tablolarda yer alan değerler nihai 
uygulama sonucu elde edilen değerleri yansıtmaktadır. 

Adım1 (Karar Matrisinin Oluşturulması): Bu aşamada karar verici tarafından 
cxr boyutlu bir karar matrisi (X) oluşturulmaktadır. Tablo 6.4’te karar matrisi 
gösterilmektedir. 

 
Tablo 6.4. Karar Matrisi 

 Kurum Kodu (Alternatifler)   
Oranlar 
(Kriterler) 307 308 313 314 315 316 --- 7059 Kriter 

Yönü 
Ref. 
Değ. 

V1 63,104 69,259 79,106 76,982 59,339 46,255 --- 48,444 Max.(≥) 50,748 
V2 8,740 6,285 7,916 11,152 4,914 11,960 --- 5,431 Max.(≥) 9,865 
V3 11,757 26,889 9,420 40,289 7,072 41,863 --- 10,068 Max.(≥) 36,200 
V4 9,134 15,358 20,883 42,793 13,352 35,960 --- 11,121 Max.(≥) 12,346 
V5 20,533 11,243 12,598 20,466 11,811 9,736 --- 15,029 Max.(≥) 15,729 
L1 0,309 0,942 0,246 0,565 0,143 0,958 --- 0,031 Max.(≥) 1,500 
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L2 0,226 0,816 0,183 0,447 0,095 0,624 --- 0,014 Max.(≥) 1,000 
L3 0,049 0,157 0,110 0,285 0,054 0,414 --- 0,001 Max.(≥) 0,200 
L4 -0,139 -0,007 -0,163 -0,047 -0,348 -0,003 --- -1,750 Max.(≥) -0,392 
L5 37,332 60,224 51,428 104,395 76,383 100,403 --- 3,608 Max.(≥) 47,635 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
G3 1,150 1,305 1,001 0,814 1,106 0,658 --- 0,930 Min.(≤) 1,000 
G4 1,127 1,118 0,930 1,079 1,169 1,103 --- 1,298 Min.(≤) 1,000 

 
Adım2 (Referans (ideal) Değerlere Göre Farkın Belirlenmesi): Karar matrisi 

oluşturulduktan sonra satırlarda yer alan her bir xij değeri ile her bir kritere ait önceden 
belirlenmiş referans değerleri (푥̅ ) arasındaki farklar hesaplanarak fark matrisi (F) 
oluşturulmaktadır. Tablo 6.5’de fark matrisi gösterilmektedir. 

 
Tablo 6.5. İdeal Değerlere Göre Hesaplanmış Fark Matrisi 

 Kurum Kodu (Alternatifler)   
Oranlar 
(Kriterler) 307 308 313 314 315 316 --- 7059 Kriter 

Yönü 
Ref. 
Değ. 

V1 12,356 18,511 28,358 26,233 8,591 -4,494 --- -2,304 Max.(≥) 50,748 
V2 -1,125 -3,580 -1,949 1,287 -4,950 2,096 --- -4,434 Max.(≥) 9,865 
V3 -24,443 -9,311 -26,780 4,089 -29,128 5,663 --- -26,132 Max.(≥) 36,200 
V4 -3,213 3,012 8,537 30,446 1,006 23,614 --- -1,225 Max.(≥) 12,346 
V5 4,804 -4,486 -3,130 4,738 -3,918 -5,993 --- -0,699 Max.(≥) 15,729 
L1 -1,191 -0,558 -1,254 -0,935 -1,357 -0,542 --- -1,469 Max.(≥) 1,500 
L2 -0,774 -0,184 -0,817 -0,553 -0,905 -0,376 --- -0,986 Max.(≥) 1,000 
L3 -0,151 -0,043 -0,090 0,085 -0,146 0,214 --- -0,199 Max.(≥) 0,200 
L4 0,253 0,384 0,229 0,344 0,044 0,389 --- -1,358 Max.(≥) -0,392 
L5 -10,302 12,590 3,793 56,760 28,749 52,768 --- -44,027 Max.(≥) 47,635 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
G3 -0,150 -0,305 -0,001 0,186 -0,106 0,342 --- 0,070 Min.(≤) 1,000 
G4 -0,127 -0,118 0,070 -0,079 -0,169 -0,103 --- -0,298 Min.(≤) 1,000 

 
Adım3 (Fark Matrisinin Normalizasyonu): Bu aşamada öncelikle fark 

matrisinin satırlarında yer alan her bir fij değerinin ait olduğu satırın ortalamasından 
farkı hesaplanır. Elde edilen her bir fark değerinin karesi alınıp toplandıktan sonra, fark 
değerleri bu toplamın kareköküne bölünür. Bu işlem tüm satırlarda uygulandıktan sonra 
normalize matris (S) elde edilmiş olur. Tablo 6.6’da normalize matris gösterilmektedir. 

 
Tablo 6.6. Normalize Edilmiş Fark Matrisi 

 Kurum Kodu (Alternatifler)   
Oranlar 
(Kriterler) 307 308 313 314 315 316 --- 7059 Kriter 

Yönü 
Ref. 
Değ. 

V1 0,698 1,046 1,603 1,483 0,486 -0,254 --- -0,130 Max.(≥) 50,748 
V2 -0,304 -0,968 -0,527 0,348 -1,338 0,567 --- -1,199 Max.(≥) 9,865 
V3 -1,307 -0,498 -1,432 0,219 -1,557 0,303 --- -1,397 Max.(≥) 36,200 
V4 -0,474 0,444 1,258 4,488 0,148 3,481 --- -0,181 Max.(≥) 12,346 
V5 0,755 -0,705 -0,492 0,744 -0,615 -0,941 --- -0,110 Max.(≥) 15,729 
L1 0,108 2,286 -0,112 0,989 -0,464 2,341 --- -0,849 Max.(≥) 1,500 
L2 0,112 2,348 -0,053 0,949 -0,387 1,620 --- -0,694 Max.(≥) 1,000 
L3 -0,112 1,503 0,792 3,394 -0,035 5,316 --- -0,818 Max.(≥) 0,200 
L4 0,651 0,990 0,589 0,887 0,113 1,002 --- -3,499 Max.(≥) -0,392 
L5 -0,265 0,324 0,097 1,459 0,739 1,356 --- -1,131 Max.(≥) 47,635 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
G3 -0,104 -0,348 0,129 0,422 -0,036 0,665 --- 0,240 Min.(≤) 1,000 
G4 -0,209 -0,155 1,015 0,091 -0,467 -0,058 --- -1,267 Min.(≤) 1,000 

 
Adım4 (Minimum Negatif Değerlerin Mutlak Değerlerinin Alınması): Bu 

aşamada, normalize edilmiş matristeki her bir satırda yer alan minimum değerin mutlak 
değeri alınarak elde edilen pozitif değer ait olduğu satırdaki her bir sij değeri ile 
toplanır. Tablo 6.7’de mutlak değer matrisi gösterilmektedir. 
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Tablo 6.7. Mutlak Değer Matrisi 
 Kurum Kodu (Alternatifler)   

Oranlar 
(Kriterler) 307 308 313 314 315 316 --- 7059 Kriter 

Yönü 
Ref. 
Değ. 

V1 3,072 3,420 3,976 3,856 2,859 2,119 --- 2,243 Max.(≥) 50,748 
V2 2,042 1,378 1,819 2,694 1,008 2,913 --- 1,147 Max.(≥) 9,865 
V3 0,462 1,271 0,338 1,988 0,212 2,072 --- 0,372 Max.(≥) 36,200 
V4 0,763 1,681 2,495 5,725 1,385 4,717 --- 1,056 Max.(≥) 12,346 
V5 2,983 1,524 1,737 2,973 1,613 1,287 --- 2,119 Max.(≥) 15,729 
L1 0,966 3,145 0,747 1,848 0,394 3,200 --- 0,009 Max.(≥) 1,500 
L2 0,806 3,041 0,641 1,643 0,306 2,314 --- 0,000 Max.(≥) 1,000 
L3 0,726 2,341 1,630 4,232 0,803 6,153 --- 0,020 Max.(≥) 0,200 
L4 6,178 6,517 6,116 6,414 5,641 6,529 --- 2,028 Max.(≥) -0,392 
L5 0,957 1,545 1,319 2,680 1,960 2,577 --- 0,090 Max.(≥) 47,635 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
G3 8,772 8,529 9,005 9,299 8,841 9,542 --- 9,117 Min.(≤) 1,000 
G4 4,533 4,588 5,757 4,833 4,275 4,684 --- 3,475 Min.(≤) 1,000 

 
Adım5 (Minimum Olması İstenen Değerlerin Tersine Çevrilmesi): Finansal 

oran değerlerinin bazılarının düşük bazılarının ise yüksek olması istenmektedir. Bu 
nedenle bu aşamada bazı oranlar ait olduğu satır içinde tersine çevrilmektedir. Başka bir 
ifadeyle düşük olan değer yüksek, yüksek olan değer ise düşük olur. Bunu yapmak için 
düşük olması istenen oran değerlerini genel olarak büyükten küçüğe doğru, yüksek 
olması istenenleri ise küçükten büyüğe doğru sıralaması yapılarak (min pij ↔ max pij) 
mutlak eşleştirme sağlanır. Tablo 6.8’de mutlak eşleştirme matrisi gösterilmektedir. 

 
Tablo 6.8. Mutlak Eşleştirme Matrisi 

 Kurum Kodu (Alternatifler)   
Oranlar 
(Kriterler) 307 308 313 314 315 316 --- 7059 Kriter 

Yönü 
Ref. 
Değ. 

V1 3,072 3,420 3,976 3,856 2,859 2,119 --- 2,243 Max.(≥) 50,748 
V2 2,042 1,378 1,819 2,694 1,008 2,913 --- 1,147 Max.(≥) 9,865 
V3 0,462 1,271 0,338 1,988 0,212 2,072 --- 0,372 Max.(≥) 36,200 
V4 0,763 1,681 2,495 5,725 1,385 4,717 --- 1,056 Max.(≥) 12,346 
V5 2,983 1,524 1,737 2,973 1,613 1,287 --- 2,119 Max.(≥) 15,729 
L1 0,966 3,145 0,747 1,848 0,394 3,200 --- 0,009 Max.(≥) 1,500 
L2 0,806 3,041 0,641 1,643 0,306 2,314 --- 0,000 Max.(≥) 1,000 
L3 0,726 2,341 1,630 4,232 0,803 6,153 --- 0,020 Max.(≥) 0,200 
L4 6,178 6,517 6,116 6,414 5,641 6,529 --- 2,028 Max.(≥) -0,392 
L5 0,957 1,545 1,319 2,680 1,960 2,577 --- 0,090 Max.(≥) 47,635 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
G3 9,330 9,480 9,144 8,810 9,262 8,430 --- 9,023 Min.(≤) 1,000 
G4 5,108 5,047 3,738 4,864 5,308 4,960 --- 5,955 Min.(≤) 1,000 

 
 Mutlak eşleştirme sağlandıktan sonra matris ağırlıklandırılacaksa her bir pij 

değeri “ki” gibi bir ağırlık değeri ile çarpılarak ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirilir. 
 

Adım6 (Endeks Referans Değerlerinin Belirlenmesi): Bu aşamada her bir 
satırdaki maksimum değer endeks referans değeri (푅 ) olarak belirlenir. Tablo 6.9’da 
kriterlere ilişkin endeks referans değerleri gösterilmektedir. 
 

Tablo 6.9. Endeks Referans (BE) Değerleri 
Kriterler Endeks Referans (BE) Değeri Satırlar 
V1 5,050 Mak (pij) 
V2 6,805 Mak (pij) 
V3 5,041 Mak (pij) 
V4 8,657 Mak (pij) 
V5 5,944 Mak (pij) 
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L1 9,826 Mak (pij) 
L2 10,296 Mak (pij) 
L3 8,339 Mak (pij) 
L4 7,463 Mak (pij) 
L5 4,610 Mak (pij) 
K1 10,915 Mak (pij) 
K2 10,239 Mak (pij) 
K3 8,487 Mak (pij) 
K4 10,261 Mak (pij) 
K5 11,885 Mak (pij) 
B1 11,094 Mak (pij) 
B2 10,109 Mak (pij) 
G1 12,598 Mak (pij) 
G2 8,373 Mak (pij) 
G3 10,280 Mak (pij) 
G4 8,080 Mak (pij) 
TOPLAM 184,354 (BE Puanı)  

 
Adım7 (Endeks Puanlarının Hesaplanması): Endeks referans değerleri 

belirlendikten sonra her bir kritere ait endeks referans değerleri toplamı ile genel 
(toplam) endeks puanı hesaplanmış olur. Daha sonra her bir karar biriminin sahip 
olduğu toplam puan, kriterlerin endeks referans değerleri toplamına oranlanıp yüz ile 
çarpımı sonucu karar biriminin “Bulut Performans Endeks (BE)” puanı hesaplanır. 

Tablo 6.10’da ilk on sırada ve son sırada yer alan hastaneler gösterilmektedir. İlk 
10 sırada yer alan hastaneler içinde yalnızca iki eğitim araştırma hastanesinin (2638 ve 
570) yer aldığı görülmektedir. Çalışmada alt endekslere ilişkin performans sıralaması da 
yapılmıştır. Örnek olması bakımından Tablo 6.11’de karlılık kriterlerine ait endeks 
referans değerlerine ve Tablo 6.12’de karlılık endeksine göre sıralama sonuçlarına yer 
verilmiştir. 

 
Tablo 6.10. Karar Birimlerinin BE Puanlarına Göre Sıralanması 

Karar Birimleri (Alternatifler) Sıralama Değerleri 
Kurum Kodu BE Puanı Sıra 

829 (Diğer) 72,74455 1 
2638 (E.A. Hastanesi) 62,97699 2 

889 (Diğer) 62,28029 3 
314 (Diğer) 60,07741 4 
888 (Diğer) 59,95023 5 
6938 (Diğer) 58,97579 6 
968 (Diğer) 58,72546 7 
1315 (Diğer) 58,69819 8 
316 (Diğer) 58,35663 9 

570 (E.A. Hastanesi) 57,58993 10 
--- --- --- 

1016 (Diğer) 22,19897 502 
 

Tablo 6.11. Karlılık Endeks Değerleri 
Kriterler Endeks Referans (BE) Değeri Satırlar 

K1 10,915 Mak (pij) 
K2 10,239 Mak (pij) 
K3 8,487 Mak (pij) 
K4 10,261 Mak (pij) 
K5 11,885 Mak (pij) 

TOPLAM 51,787 (Karlılık End. Puanı)  
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Tablo 6.12. Karar Birimlerinin Karlılık Endeksi Puanlarına Göre Sıralanması 
Karar Birimleri (Alternatifler) Sıralama Değerleri 

Kurum Kodu Karlılık Endeks 
Puanı 

Sıra 

829 100 1 
2616 75,24578 2 
688 74,33319 3 
6865 72,87871 4 
2770 72,6568 5 
1014 72,55393 6 
6991 72,36986 7 
2638 72,3655 8 
1013 72,24658 9 
--- --- --- 

1016 6,501367 502 
 
Tablo 6.13’te BE Puanı ve diğer alt endeks puanlarına göre hastanelerin sıralama 

sonuçları gösterilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere hastaneler BE puanı ve alt endeks 
puanları sonuçlarına göre aynı sıralamaya sahip değildir. 

 
Tablo 6.13. BE Puanı ve Karlılık Endeks Puanına Göre Sıralamanın Karşılaştırılması 

Karar Birimleri (Alternatifler) ve Sıralama Değerleri 
Kurum 
Kodu 

BE 
Puanı 

BE 
Sıralama 

Karlılık 
Sıralama 

Verimlilik 
Sıralama 

Likidite 
Sıralama 

Büyüme 
Sıralama 

Bütçe G. 
Sıralama 

829 72,74455 1 1 21 4 3 421 
2638 62,97699 2 8 402 1 104 275 
889 62,28029 3 48 65 3 96 68 
314 60,07741 4 20 13 15 172 206 
888 59,95023 5 27 90 6 183 277 
6938 58,97579 6 52 69 16 371 8 
968 58,72546 7 140 15 130 7 11 
1315 58,69819 8 37 31 25 303 35 
316 58,35663 9 81 78 9 236 282 
--- --- --- ---     

1016 22,19897 502 502 501 491 493 471 
 
Tablo 6.14’de eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin Bulut 

Performans Endeksi yöntemi sonuçlarına göre sıralama değerleri gösterilmektedir. 
Sıralamaya hastane türlerine göre ilk 10 hastane dahil edilmiştir. Hastane türleri 
arasında ilk 10 sırada yalnızca 2 eğitim araştırma hastanesinin (2638 ve 570) olduğu 
görülmektedir. Ancak genel olarak sıralama değerlerinin düşük olduğu 
söylenebilmektedir. Buna ek olarak eğitim araştırma hastanelerinin sıralama 
bakımından daha iyi durumda olduğu söylenebilmektedir. 
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Tablo 6.14. Bulut Performans Endeksi Yöntemi Sonuçlarına Göre Hastane Türlerine 
Ait Sıralama Değerleri 

Eğitim Araştırma Hastaneleri Üniversite Hastaneleri 
Kurum Kodu BE  

Değeri Sıra Kurum Kodu BE  
Değeri Sıra 

2638 62,97699 2 1276 55,5979 22 
570 57,58993 10 994 53,02592 54 

1120 55,24328 24 1266 53,01646 55 
1198 54,63893 31 6975 52,62972 69 
1979 54,13232 35 2659 51,83207 93 
2592 53,22486 47 658 51,42741 105 
645 52,71783 65 2597 50,32748 163 

1278 52,07737 86 6838 49,6523 200 
2573 51,71908 96 634 48,80752 244 
629 51,6277 99 956 48,19498 271 

 
6.5. Bulut Performans Endeksi Yöntemi ile Elde Edilebilecek Diğer Çıktılar 

 
Bulut Performans Endeksi yöntemi çıktıları ile “Verimlilik”, “Likidite”, 

“Karlılık”, “Büyüme” ve “Bütçe Gerçekleşme” boyutlarında alt endekslerin 
oluşturulabileceği daha önce belirtilmişti. Buna ek olarak her bir endeks türüne göre 
hastaneleri farklı kategorilere ayırabilmek de mümkündür. Bu kapsamda hastaneleri 
herhangi bir endeks türünde istenilen sayıda gruplara ayırmak için istatistik paket 
programlarından yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada hastaneler, genel endeks ve alt 
endekslerden elde edilen performans puanlarına göre 10 kategoriye ayrılmıştır. 
Kategoriler en yüksekten en düşüğe doğru her bir kategori sırasıyla; A1, A2, B1, B2, 
C1, C2, D1, D2, E1 ve E2 olarak isimlendirilmiştir. Her bir endeks türüne göre 
kategoriler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir. Buna ek olarak kategoriler ve 
kategorilerin belirlendiği performans puan aralıkları Tablo 6.15’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 6.15. Performans Kategorileri ve Performans Puan Aralıkları 

Performans Aralıkları Kategori 
90,01-100,00 A1 
80,01-90,00 A2 
70,01-80,00 B1 
60,01-70,00 B2 
50,01-60,00 C1 
40,01-50,00 C2 
30,01-40,00 D1 
20,01-30,00 D2 
10,01-20,00 E1 
0,00-10,00 E2 
TOPLAM 10 
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6.5.1. Genel Performans (BE) Endeksine Göre Hastanelerin Gruplandırılması 
 
Grafik 6.1’ de hastanelerin genel performans endeksi kategorilerine göre 

dağılımına ilişin yüzdeler gösterilmektedir. Buna göre hastanelerin ağırlıklı olarak C1 
ve C2 kategorisinde yer aldığı söylenebilmektedir. C2 kategorisinde yer alan 
hastanelerin %58 ile çoğunlukta olduğu görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere 
hastanelerin genel olarak ortalama düzeyde bir performansa sahip olduğu 
görülmektedir.  
 

Grafik 6.1. Genel Performans Endeksine (BE) Göre Kategorilerin Dağılımı 
 

6.5.2. Karlılık Performans Endeksine Göre Hastanelerin Gruplandırılması 
 
Grafik 6.2’de hastanelerin karlılık performans endeksi kategorilerine göre 

dağılımına ilişin yüzdeler gösterilmektedir. Buna göre hastanelerin ağırlıklı olarak B2 
ve C1 kategorisinde yer aldığı söylenebilmektedir. B2 kategorisinde yer alan 
hastanelerin %44 ile çoğunlukta olduğu görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere 
hastanelerin genel karlılık performansının orta düzeyin biraz üzerinde olduğu 
görülmektedir. 
 

Grafik 6.2. Karlılık Performans Endeksine Göre Kategorilerin Dağılımı 
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6.5.3. Verimlilik Performans Endeksine Göre Hastanelerin Gruplandırılması 
 
Grafik 6.3’de hastanelerin verimlilik performans endeksi kategorilerine göre 

dağılımına ilişin yüzdeler gösterilmektedir. Buna göre hastanelerin ağırlıklı olarak D2 
ve D1 kategorisinde yer aldığı söylenebilmektedir. D2 kategorisinde yer alan 
hastanelerin %36,9 ile çoğunlukta olduğu görülmektedir. Grafikten hareketle 
hastanelerin genel verimlilik performanslarının ortalamanın altında olduğu 
söylenebilmektedir. 

 

Grafik 6.3. Verimlilik Performans Endeksine Göre Kategorilerin Dağılımı 
 
6.5.4. Likidite Performans Endeksine Göre Hastanelerin Gruplandırılması 

 
Grafik 6.4’te hastanelerin likidite performans endeksi kategorilerine göre 

dağılımına ilişin yüzdeler gösterilmektedir. Buna göre hastanelerin ağırlıklı olarak D2, 
E1 kategorisinde yer aldığı söylenebilmektedir. D2 kategorisinde yer alan hastanelerin 
%45 ile çoğunlukta olduğu görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere hastanelerin 
genel likidite performansının düşük düzeye daha yakın olduğu görülmektedir. Çok az 
sayıda ortalamaya yakın performansa sahip hastane olmasına karşın E1 kategorisinde 
yer alan hastanelerin çoğunlukta olduğu söylenebilmektedir. 

Grafik 6.4. Likidite Performans Endeksine Göre Kategorilerin Dağılımı 
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6.5.5. Bütçe Gerçekleşme Performans Endeksine Göre Hastanelerin 
Gruplandırılması 

 
Grafik 6.5’te hastanelerin bütçe gerçekleşme performans endeksi kategorilerine 

göre dağılımına ilişin yüzdeler gösterilmektedir. Buna göre hastanelerin ağırlıklı olarak 
A2 ve B1 kategorisinde yer aldığı söylenebilmektedir. B1 kategorisinde yer alan 
hastanelerin %52,2 ile çoğunlukta olduğu görülmektedir. Grafikte görüldüğü üzere 
hastanelerin bütçe gerçekleşme performansı genel olarak ortalamanın üzerindedir. 
Ayrıca çok düşük düzeyde hastane bulunmadığı görülmektedir.  

 

Grafik 6.5. Bütçe Gerçekleşme Performans Endeksine Göre Kategorilerin Dağılımı 
 
6.5.6. Büyüme Performans Endeksine Göre Hastanelerin Gruplandırılması 

 
Grafik 6.6’da hastanelerin büyüme performans endeksi kategorilerine göre 

dağılımına ilişin yüzdeler gösterilmektedir. Buna göre hastanelerin ağırlıklı olarak C2 
ve D1 kategorisinde yer aldığı söylenebilmektedir. C2 kategorisinde yer alan 
hastanelerin %52,4 ile çoğunlukta olduğu görülmektedir. Grafikte görüldüğü üzere 
hastanelerin büyüme genel performansı ortalamanın biraz altındadır. 
 

Grafik 6.6. Büyüme Performans Endeksine Göre Kategorilerin Dağılımı 
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7. TARTIŞMA 
 
Sağlık sektöründe finansal yönetimin öneminin artmasıyla birlikte bu alanda 

yapılan çalışmalar da yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmaların çoğunlukla 
sağlık kurumlarının finansal performansını ölçmek üzere yapıldığı ve çalışmalarda 
ağırlıklı olarak oran analizi yönteminden yararlanıldığı tespit edilmiştir. Ancak sağlık 
kurumları için finansal performans ölçüm standartlarının ortaya koyulduğu çalışmaların 
az olması nedeniyle bu alanda yapılan çalışmalarda genel olarak endüstriyel 
işletmelerde kullanılan oranların kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Songur vd. (2015) 
tarafından Kamu Hastane Birliklerinin dönemler itibariyle finansal performanslarının 
karşılaştırılması amacıyla yapılan çalışmada, Palamutçu (2013) tarafından bir kamu ve 
bir özel hastanenin finansal performanslarının karşılaştırılması amacıyla yapılan 
çalışmada, Alparslan (2014) tarafından Sağlık Bakanlığı’na bağlı 118 hastanenin 
işletme sermayesi ve finansal performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan çalışmada, Orak (2015) tarafından Ankara ilinde bulunan 20 kamu hastanesinin 
finansal performanslarının karşılaştırılması amacıyla yapılan çalışmada, Özgülbaş 
(2005) tarafından hastanelerde finansal performansın belirlenmesinde kullanılabilecek 
yöntemlerin ve finansal performansı artırmayı sağlayacak stratejilerin belirlenmesi 
amacıyla yapılan çalışmada, Bülüç vd. (2017) tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören 
özel bir hastanenin finansal performansının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, 
Karakaya (2008) tarafından özel bir hastaneler grubunun finansal performansının 
incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada oran analizi yönteminden yararlanılmış; bu 
çalışmalarda karlılık, likidite, verimlilik (faaliyet) ve mali yapı oranlarının kullanıldığı 
görülmüştür. Bu çalışmada öncelikle, örneklem kapsamındaki sağlık kuruluşlarının 
finansal tablolarında yer alan tutarların oran analizine uygun olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Örneğin mali yapı oranlarının kullanılabilmesi için 
işletmelerin yabancı kaynak ve öz kaynak ile finansman alternatifine sahip olması 
gerekmektedir. Ancak bu çalışma kapsamındaki kamu hastanelerinin uzun vadeli 
yabancı kaynak ile finansman seçeneğine sahip olmaması ile birlikte öz kaynak ile 
finansman sağlamadıkları bilinmektedir (A. Babacan, Görüşme, 10.04.2018). Bu durum 
finansal tablolardaki ilgili kalemlere ilişkin tutarlara bakıldığında daha kolay 
anlaşılmaktadır. Örneğin bu çalışmada yararlanılan finansal tablolarda “uzun vadeli 
yabancı kaynak” hesap grupları çoğunlukla sıfır bakiye vermiştir. Ya da “kıdem 
tazminatı karşılığı” adı altında oluşturulan hesap kalemi uzun vadeli yabancı kaynaklar 
hesap gurubunda gösterilmiştir. Söz konusu hesap kalemi yabancı kaynak kullanımına 
ilişkin bir gösterge olarak değerlendirilmemiştir. Buna ek olarak çalışmada yararlanılan 
finansal tablolarda öz kaynak hesap grubuna ilişkin tutarların eksi bakiye verdiği 
görülmüştür. Eksi bakiye vermesi nedeniyle oran analizine dahil edilmesinin anlamlı 
olmayacağı düşünülmüştür. Çalışma kapsamında diğer bazı oranlar da, aşırı uç değerler 
nedeniyle yorumlanmasının mümkün olmaması ve eksik veri nedeniyle 
hesaplanamaması üzerine çalışmaya dahil edilmemiştir. Alacak devir hızı, duran varlık 
yaşı, amortisman oranı gibi oranlar bu kapsamda yer almaktadır. 

Bu çalışmada oranların hesaplanmasında öncelikle tablolarda yer alan tutarların 
kullanılabilirliğine dikkat edilerek, anlamlı yorumlar yapabilmek için sektör koşulları 
göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak literatürde kullanılan 16 oran ve bu 
çalışma kapsamında belirlenen ancak literatürde bulgusuna erişilemeyen 5 oranla (bütçe 
gerçekleşme oranları) birlikte toplam 21 oran kullanılabilir olarak değerlendirilmiştir. 

Karlılık oranları işletmenin varlıklarını etkin bir şekilde kullanıp 
kullanmadıklarının göstergesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme faaliyetleri ile ilgili 
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alınan kararların da bir sonucu olması nedeniyle (Okka, 2015) sağlık kurumlarının 
performansının değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. 
Ayrıca kamu sağlık kuruluşlarında kâr amacı güdülmese bile devletin giderlerinin 
minimize edilerek gelir ve giderler arasında bir denge kurulması ve zarar edilmemesi 
önemli bir performans göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Verimlilik (faaliyet hızı) oranları işletmenin satışlarına oranla aktiflerine ne 
kadar yatırım yapıldığı ve bunları verimli kullanıp kullanmadığını göstermektedir 
(Ağırbaş, 2014). Sağlık kurumları hizmet üretiminde doğrudan ilaç ve tıbbi malzeme 
gibi varlıkları kullanmakla birlikte ödeyici kuruluşlardan olan alacaklarının büyük kısmı 
da bu varlıkların kullanımına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle verimlilik 
oranları sağlık kurumlarının performansının belirlenmesinde önemli bir gösterge olarak 
değerlendirilebilir. 

Likidite oranları işletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme 
gücünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerin faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için vadesi gelen borçlarını ödeyebilecek tutarda nakit sağlama 
potansiyeline sahip olması gerekmektedir (Akgüç, 2013). Sağlık kurumları sürekli 
olarak hizmet sunan ve bu döngünün hiç durmadığı bir üretim sistemine sahiptir. Bu 
nedenle hizmet üretebilmesi için nakit sağlama potansiyelinin yüksek olması 
gerekmektedir. Likidite oranları sağlık kurumlarının nakit sağlama potansiyelinin 
önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Büyüme oranları bilanço ve gelir tablosunda yer alan bazı kalemlerin zaman 
içinde ne yönde geliştiği ve olumlu ve olumsuz durumların nasıl meydana geldiği 
hakkında bilgi sağlamaktadır (Okka, 2015). Büyüme oranları ile sağlık kurumları 
faaliyet hacmi ve faaliyet sonuçlarının nasıl bir gelişme gösterdiğini tespit ederek 
yaşanabilecek sorunlara önceden önlem alabilir. 

Bütçe gerçekleşme oranları tahmin edilen gelir ve giderler ile gerçekleşen gelir 
ve giderler hakkında bilgi sağlamaktadır. Gelir ve giderlerin tahmini ve bu tahminlerin 
gerçekleşme durumu işletmelerin finansal planlama düzeyinin başarı göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Kâr amacı gütmeyen sağlık kuruluşlarında özellikle giderler 
üzerindeki kontrol gücü önemlidir. Bu nedenle bütçe gerçekleşme oranları sağlık 
kurumlarında finansal planlama başarısının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Literatürde finansal performansın ÇKKV yöntemlerinden yararlanılarak 
karşılaştırıldığı çalışmalar yer almaktadır. ÇKKV yöntemleri, birden fazla kriterin 
optimize edildiği ve mümkün çözüm setleri içinden en iyi alternatifin seçildiği süreçler 
bütünü olarak tanımlanmaktadır (Turan, 2015:15). Bazı ÇKKV yöntemleri finansal 
performansın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin TOPSIS 
yöntemi alternatiflerin birden fazla kritere göre seçimi ve sıralanması problemlerinde 
(Özdemir, 2015), PROMETHEE yöntemi belirlenmiş tercih fonksiyonlarına göre 
alternatiflerin seçimi ve sıralanması problemlerinde (Dağ ve Yıldırım, 2015), 
ELECTRE yöntemi alternatiflerin ikili üstünlük karşılaştırmalarına göre seçimi, 
sıralanması ve sınıflandırılması problemlerinde (Şahin, 2015) ve VZA yöntemi benzer 
yapıdaki karar birimlerinin göreli etkinliklerinin belirlenerek etkin olan ve etkin 
olmayan karar birimlerinin seçimi ve etkin olmayanların etkin olanlara benzetilmesi 
problemlerinde kullanılmaktadır (Savaş, 2015). Bu çalışmada kullanılan Bulut 
Performans Endeksi yöntemi ile birden fazla kriterin endeks düzeyinde sahip olduğu 
referans değerleri dikkate alınarak alternatiflerin sıralanmaktadır (Bulut, 2017). Endeks 
düzeyinde her bir kriterin referans değerinin dikkate alınması ile alternatiflerin hem 
genel performanslarının ölçümüne hem de ihtiyaç duyulabilecek daha alt düzeydeki 
performanslarının ölçümüne olanak sağlayabilmektedir.  
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Literatürde daha önce sağlık kuruluşlarına ilişkin finansal performans 
çalışmalarında endeks oluşturmaya yönelik bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışmada 
kullanılan Bulut Performans Endeksi yöntemi ile kamu sağlık kuruluşlarının finansal 
performansı endeks düzeyinde ele alınmıştır. Dinamik bir yöntem olması nedeniyle, bu 
yöntemin hem kamu hem de özel hastanelerde farklı finansal boyutlarda endeks 
oluşturmaya uygun olduğu düşünülmektedir. 
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8. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Araştırma bulgularına göre oran analizi yöntemiyle sağlık kurumlarında finansal 

performans karılaştırması yapılan önceki çalışmalarda kullanılan oranlar ile bu 
çalışmada kullanılan oranların bazı noktalarda farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda literatürde yaygın olarak kullanılan mali yapı oranları bu çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Ayrıca bu çalışmada bütçe gerçekleşme oranları finansal planlama 
başarısının göstergesi olarak kullanılmıştır. Sağlık kuruluşlarında farklı finansal 
göstergelerden yararlanılarak performans ölçümü yapılabileceği düşünülmektedir. Bu 
bağlamda sağlık kuruluşlarında finansal performans ölçümlerinde göstergelerin 
çeşitlendirilmesi ve farklı boyutlarda performans ölçümleri yapılarak çözüm yollarının 
geliştirilmesi önerilmektedir.  

Bulut Performans Endeksi yöntemi ile kamu sağlık kuruluşlarının endeks 
düzeyinde finansal performansları hem genel hem de daha alt seviyelerde ölçülerek en 
iyi ve en kötü performansa sahip sağlık kuruluşları belirlenmiştir. Genel performans 
düzeyinde elde edilen sonuçlar ile daha alt düzeyde elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak 
sağlık kuruluşlarının hangi endeks düzeyinde daha iyi sıralama değerine sahip olduğu 
incelenmiştir. Örneğin genel performans sıralamasında birinci olan 829 kodlu sağlık 
kuruluşu karlılık endeks sıralamasında da birinci sırada yer almasına karşın diğer 
endeks düzeylerinde daha alt sıralarda yer almıştır. En düşük sırlama değerine ise bütçe 
gerçekleşme endeks düzeyinde sahip olduğu görülmüştür. Buna göre ilgili sağlık 
kuruluşunun finansal planlamada başarısız olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
sonuçlara göre sağlık kuruluşunun başarısız olduğu alana odaklanarak çözüm yollarını 
geliştirmesi önerilmektedir.    

Bulut Performans Endeksi yöntemi ile elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak 
performans kategorileri oluşturulmuş ve farklı endeks düzeylerinde performans 
dağılımlarına ilişkin bilgi verilmiştir. Bu sayede sağlık kuruluşlarının ağırlıklı olarak 
hangi performans düzeyine daha yakın olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Örneğin 
likidite performans endeksi kategorisinde sağlık kuruluşlarının ağırlıklı olarak D2 ve E1 
kategorisinde yer almalarına karşın bütçe gerçekleşme performans endeksi 
kategorisinde B1 ve A2 kategorisinde yer aldıkları görülmektedir. Buradan hareketle 
sağlık kuruluşlarının finansal planlama başarı düzeylerinin likidite performansı başarı 
düzeylerinden daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle sağlık kuruluşlarının 
likidite performanslarının geliştirilmesine yönelik çözüm yollarının araştırılması 
önerilmektedir.    

Bulut Performans Endeksi yöntemi ile finansal performans karşılaştırmalarında 
daha fazla çıktıya ulaşılması mümkün olabilmektedir. Yöntemin kriter bazında endeks 
değerine göre sıralama yapması çıktı sayısında artış sağlayabilmektedir. Birden fazla 
çıktının birden fazla çözümü doğurabileceği göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 
daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin herhangi bir 
sağlık kurumunun genel finansal performans açısından iyi bir sıralamaya sahip olması 
tüm finansal boyutlarda aynı başarıyı sergileyeceği anlamına gelmeyebilmektedir. 
Finansal performansın daha da iyileştirilebilmesi için sağlık kurumunun herhangi bir 
konuda (örn. Karlılık, likidite, finansal planlama gibi) nasıl bir durumda olduğunun 
bilinmesi önem arz etmektedir.  

Sonuç olarak sağlık kurumlarında finansal performansların karşılaştırılmasına 
yönelik ileride yapılacak olan çalışmalarda;  

 Sağlık kurumlarının yer aldığı çevre dinamiklerinin göz önünde bulundurulması, 
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 Herhangi bir oranın hesaplanmasında ilgili sağlık kurumunun finansal 
tablolarında yer alan tutarların en doğru çıkarımda bulunabilecek bir şekilde 
seçilmesine özen gösterilmesi,  

 Bu çalışmada kullanılan oranlara ek olarak farklı göstergelerin geliştirilmesi ve 
farklı mülkiyetteki sağlık kurumlarının da dahil edilmesi suretiyle karşılaştırma 
yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, 

 Sektör standartlarının oluşturulması için oran analizi yöntemi ile birlikte Bulut 
Performans Endeksi yönteminin kullanılması önerilmektedir.    
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EKLER 
Ek-1: X Hastanesi Örnek 2015-2016 Gelir Tablosu 

GELIR TABLOSU KALEMLERİ 2015 2016 
BRÜT SATIŞLAR 211477138,50 256691535,98 
600 YURT İÇİ SATIŞLARI HESABI 210038949,10 249831141,84 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI 198790,70 307421,73 
602 DİĞER GELİRLER HESABI 1239398,70 6552972,41 
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -3144874,18 -5980049,08 
610 SATIŞTAN İADELER (-) HESABI -2164368,47 -1478350,07 
611 SATIŞ İSKONTOLARI   (-) HESABI 0,00 0,00 
612 DİĞER İNDİRİMLER   (-) HESABI -980505,71 -4501699,01 
NET SATIŞLAR 208332264,32 250711486,90 
SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -186822011,16 -254398912,94 
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) HESABI -186780101,76 -254348366,57 
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) HESABI -41909,40 -50546,37 
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 21510253,16 -3687426,04 
FAALİYET GİDERLERİ (-) -27830754,72 -24117811,98 
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) HESABI 0,00 0,00 
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) HESABI 0,00 0,00 
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GİDERLERİ (-) HESABI -27830754,72 -24117811,98 
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -6320501,56 -27805238,02 
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 2114248,89 2606789,85 
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 279651,51 360597,80 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI 0,00 0,00 
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI 0,00 0,00 
646 KAMBİYO GELİRLERİ HESABI 0,00 0,00 
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI 0,00 0,00 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI 1834597,38 2246192,05 
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -6525188,11 -362402,13 
654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-) 0,00 0,00 
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI 0,00 0,00 
656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI (-) 0,00 0,00 
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI (-) 0,00 0,00 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-) -6525188,11 -362402,13 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -10731440,78 -25560850,30 
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 20966987,51 1256995,75 
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI 0,00 0,00 
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI 20966987,51 1256995,75 
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -306398,64 -108127,18 
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-) 0,00 0,00 
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) HESABI -34590,97 0,00 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) HESABI -271807,67 -108127,18 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 9929148,09 -24411981,73 
DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ. (-) 0,00 0,00 
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 0,00 0,00 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 9929148,09 -24411981,73 
Not: Her iki dönemde de “0” (sıfır) bakiye verilen hesap kalemleri çıkarılmıştır. 

 
 
 

  



 

 

Ek-2: X Hastanesi 31.12.2015- 31.12.2016 Örnek Bilançosu 
Hesap 
Kodu Hesap Adı 2015 2016 
1 DÖNEN VARLIKLAR 8817135,75 15603168,58 
10 HAZIR DEĞERLER 300451,96 2466788,45 
102 BANKALAR HESABI 300451,96 2466788,45 
12 TİCARİ ALACAKLAR 2337896,24 6173115,95 
120 ALICILAR HESABI 2337896,24 6131683,27 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI 0 41432,68 
13 DİĞER ALACAKLAR 482193,11 772490,22 
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 259478,3 486162,57 
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 222714,81 286327,65 
15 STOKLAR 3877901,4 4184906,8 
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 3877901,4 4184906,8 

18 
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR 
TAHAKKUKLARI 1818693,04 2005867,16 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 1648040,36 1953828,16 
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 170652,68 52039 
2 DURAN VARLIKLAR 29567499,37 13082842,18 
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 21680964,57 4506867,15 
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 20672396,34 21853974,1 
254 TAŞITLAR HESABI 361556,81 361556,81 
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 12260835,51 12850026,13 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) -11613824,09 -30558689,89 

267 
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
HESABI 35007,95 199482,55 

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) -35007,95 -199482,55 
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 7886534,8 8575975,03 

294 
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN 
VARLIKLAR HESABI 8288503,38 9307574,36 

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) -401968,58 -731599,33 
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 35738747,85 50452105,22 
32 TİCARİ BORÇLAR 22973608,07 27853381,13 
320 SATICILAR HESABI 22827768,9 27578688,03 
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 145839,17 274693,1 
33 DİĞER BORÇLAR 791377,67 920379,97 
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI 784996,55 824737,7 
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 6381,12 95642,27 
34 ALINAN AVANSLAR 1712003,25 10173946,39 
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 1712003,25 10173946,39 
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 10261758,86 11504397,73 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 3806240,32 4587284,52 
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 163002,59 180226,88 

362 
ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
HESABI 3525059,23 3809037,75 

363 
ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI 
HESABI 2643447,87 2700738,52 

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 124008,85 227110,06 
5 ÖZ KAYNAKLAR 2645887,27 -21766094,46 
50 ÖDENMİŞ SERMAYE 30589402,95 30589402,95 
500 SERMAYE HESABI 30590000 30590000 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-) -597,05 -597,05 
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI -37872663,77 -27943515,68 
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI ( - ) -37872663,77 -27943515,68 
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI 9929148,09 -24411981,73 
590 DÖNEM NET KARI HESABI 9929148,09 0 
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI ( - ) 0 -24411981,73 
Not: Her iki dönemde de “0” (sıfır) bakiye verilen hesap kalemleri çıkarılmıştır. 

 
 
 


